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Mensagem do
Presidente
O Brasil vivência uma fase onde a educação adquire relevância nacional. Os diversos estudos, pesquisas e 
sistemas de avaliação do ensino fundamental e médio, implantados na última década, comprovam que a dis-
tância entre o País que temos e o Brasil que queremos, só será vencida com maiores investimentos e mais 
qualidade gerencial no setor da educação.

O apagão de mão-de-obra chegou aos canteiros de grandes empreendimentos. Fala-se com naturalidade 
em um novo ciclo migratório, como solução para baixa produtividade e escassez de operários e técnicos que 
toquem nossas obras. Ao mesmo tempo, reivindica-se que os royalties resultantes da exploração do petróleo 
no Pré-sal sejam destinados a melhorar nosso sistema educacional.

Neste contexto, o principal foco de atuação da Comunicarte em 2012 foi atender às demandas de seus clien-
tes, principalmente nas áreas de produção de conhecimento (pesquisas e estudos socioambientais), criação 
e implementação de inovações sociais, treinamentos e promoção de iniciativas locais para o desenvolvimento 
territorial sustentável. Partindo do princípio de que “não há negócio bom em sociedade ruim”, procuramos 
unir as necessidades e condicionantes das empresas, às aspirações e desejos das comunidades.

A defesa dos direitos humanos é uma questão transversal em toda atuação da Comunicarte. Foram desta-
ques em 2012 a proteção integral de crianças e adolescentes, a geração de renda e a inserção da mulher no 
mercado de trabalho.

Facilitar o diálogo entre os representantes das comunidades impactadas por grandes obras e os gestores 
de empreendimentos econômicos, foi também uma área de destaque. As empresas reconhecem cada vez 
mais que manter um relacionamento harmonioso com as partes interessadas é essencial para o êxito dos 
empreendimentos. Temos aí um campo de trabalho promissor.

O impacto dos meios de comunicação, notadamente das telenovelas, é outro campo de especial interesse da 
Comunicarte. Continuamos trabalhando junto à Rede Globo de Televisão, monitorando todas as telenovelas 
exibidas em 2012, proporcionando um feedback de como são apresentados e tratados os temas sociais pre-
sentes nas tramas.

Finalmente, insistimos na tese de que “no século XXI, vender é educar”. O consumo crescente, a preocupação 
com o aquecimento global, com o meio ambiente (local, nacional e global), o respeito à diversidade cultural, 
do gênero e afetiva, está na agenda dos principais segmentos da sociedade contemporânea.

Entender o papel de cada ator social e buscar a melhor forma de potencializar os investimentos sociais, 
econômicos, ambientais e culturais, criando uma ação sinérgica que beneficie a sociedade com um todo é 
o nosso negócio. Realizá-lo da melhor forma e aperfeiçoá-lo continuamente foi o desafio que enfrentamos 
em 2012 e continuaremos buscando nos próximos anos. Somos uma empresa de pequeno porte, o que torna 
nossa atuação direta, limitada. Mas, ao atuarmos juntos com grandes empresas, no campo do“fazer com 
quem façam”, conquistamos resultados abrangentes. É a consciência de que cada contribuição é importante 
que nos faz buscar a excelência em tudo o que fazemos.
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Contribuição 
dos Projetos e 
Atividades
aos Princípios 
do Pacto Global



DIREITOS
HUMANOS

As empresas devem apoiar e respeitar 
a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro do seu âmbito de 
influência.1.

Fo
to

: O
br

a 
ge

ra
da

 d
o 

P
ro

je
to

 A
rt

e 
E

xp
re

ss
a



A Comunicarte adota e apoia integralmente em suas ações diretas e 
promove, junto aos seus clientes e parceiros, todos os direitos humanos 
reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, com especial ênfase 
naqueles consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

As resoluções das conferências internacionais e cúpulas mundiais da 
ONU são pautadas pela Comunicarte em seus projetos e nas atividades 
nas quais funciona como consultora. 

Educação Para Todos, Saúde para Todos, Equidade de Gênero, 
Planejamento Familiar, Combate à Exploração Sexual e ao Tráfico 
de Seres Humanos, Respeito ao Meio Ambiente, Repúdio ao Trabalho 
Escravo e  ao Uso de Mão de Obra Infantil são conteúdos permanentes 
nas ações e projetos desenvolvidos.

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

Ao longo de 2012, a Comunicarte 
identificou e monitorou, em todas 
as telenovelas da TV Globo, ce-
nas que discorreram sobre temas 
relacionados aos direitos huma-
nos. Os direitos humanos são e 
foram frequentemente abordados 
nas telenovelas da emissora. Os 
temas trabalhados incitaram de-
bates junto à população e foram 
capazes de aumentar a conscien-
tização quanto a direitos e deveres.  
Nas tramas monitoradas, houve 
situações de violação dos direitos 
básicos acompanhadas das mais 

COMPROMISSO

DIREITOS HUMANOS

Programa de Merchandising Social nas Telenovelas 

Cliente: TV Globo - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

adequadas formas de punição, de 
forma a mostrar ao telespectador 
as ferramentas da Justiça brasi-
leira disponíveis para se exercer a 
devida cidadania.
O trabalho de Merchandising So-
cial é fruto de uma sugestão da 
Comunicarte de utilizar as teleno-
velas como plataforma para ações 
socioeducativas para grandes au-
diências. No Brasil, esse trabalho 
possui alto impacto positivo, pois 
atinge grande parte da sociedade 
brasileira, visto que a TV Globo é a 
maior emissora do país e as nove-

las estão inseridas na cultura po-
pular de seu povo.
Em 2012, o tema relacionado aos 
direitos básicos de cidadania foi 
abordado em mais de 300 cenas, 
veiculadas das 17 às 22 horas. As 
produções buscam levar a temáti-
ca ao público para que as questões 
relacionadas aos direitos huma-
nos sejam de conhecimento geral, 
permitindo a geração de debates e 
uma maior conscientização da so-
ciedade. 



Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio.

Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede Imperatriz de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Comunicarte monitora e avalia 
todos os projetos sociais e cultu-
rais apoiados pela Unimed-Rio. 
Para realizar o monitoramento 
e a avaliação desses projetos, a 
Comunicarte aplica uma meto-
dologia elaborada por nós, que é 
realizada por meio de um Siste-
ma de Avaliação de Projetos So-
cioambientais e Culturais (SISA), 
também criado e implementado 
por nós.
O SISA reflete o desempenho dos 

A Rede Imperatriz é formada por 
entidades e organizações que 
possuem autonomia para inter-
ferir nas atitudes locais e mitigar 
à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, tais como Con-
selho Tutelar, Conselho Munici-
pal, empresas locais, rede ho-
teleira, dentre outros. A Suzano 
atua apoiando as ações da Rede. 
A contratação da Comunicarte 

Cliente: UNIMED- RIO

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais, 
Ambientais e Culturais

Rede Imperatriz de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

projetos considerando indicado-
res de gestão, de retorno para a 
comunidade e de retorno para a 
empresa. Esses indicadores pro-
movem e defendem, de maneira 
geral, os direitos contidos na De-
claração Universal dos Direitos 
Humanos. De maneira específica, 
nosso sistema aborda questões 
como, por exemplo: a garantia 
da qualidade de vida e bem-estar 
das pessoas atendidas pelos pro-
jetos (respeitando, diretamente, 

como orientadora das ações de 
comunicação visa a busca pelas 
estratégias mais adequadas e 
assertivas, visto a expertise que 
possui na área. Ao buscar qua-
lidade nas atividades voltadas 
ao tema em questão, a Suzano 
demonstra sua preocupação na 
proteção dos diretos humanos do 
público-alvo deste projeto.

portanto, o artigo 25º da Declara-
ção - que trata do direito à saúde 
e bem-estar - e indiretamente os 
artigos 22º, 23º e 24º); a educa-
ção infantil (tratando, diretamen-
te, do artigo 25º); a garantia da 
saúde infantil (igualmente, abor-
dada no artigo 25º); e a comple-
mentação de renda, baseada em 
remuneração digna e satisfatória 
(citada no artigo 23º).



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Maranhão, a serem re-
alocadas para implementação da Fabrica da Empresa.

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento para Licenciamento Am-
biental do Terminal Portuário Grandis - ações de relacionamento com foco na  descontinuidade do projeto.

Em função da implantação de 
uma fábrica em Imperatriz, no 
Maranhão, foi proposta e aprova-
da pelos órgãos competentes a 
realocação do povoado de Baca-
ba. A contratação dos serviços da 
Comunicarte teve como principal 
objetivo fazer o acompanhamento 
das famílias a serem realocadas 
de forma a permitir o livre diálogo, 
o esclarecimento das dúvidas e o 
nível de satisfação das comunida-
des em relação aos procedimen-
tos adotados. A empresa, ao man-

A contratação dos serviços da Co-
municarte é pautada na necessi-
dade de se manter a comunidade 
e seus líderes permanentemente 
bem informados a respeito do em-
preendimento. Acreditamos que só 
assim é possível demonstrar não 
apenas a viabilidade econômica, 
social e ambiental do empreendi-
mento, como também os benefí-
cios diretos e indiretos que a co-
munidade deverá usufruir quando 
o projeto estiver em plena opera-

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Programa Apoio às Famílias do Povoado de Bacaba

Programa de Comunicação e Relacionamento 
para o Terminal Portuário Grandis

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

ção, bem com sua contribuição ao 
processo de desenvolvimento (local 
e global).
Como o projeto sofreu alterações 
em função das análises dos estu-
dos de viabilidade econômica, so-
cial e ambiental, foram realizadas 
reuniões de diálogo com líderes lo-
cais, associações e moradores das 
comunidades impactadas, dentre 
outros stakeholders do projeto, a 
fim de comunicar a descontinui-
dade do projeto, as implicações e 

ter o canal de diálogo aberto, tem 
condições de conhecer as expec-
tativas deste povoado e, alinhados 
aos princípios do Banco Mundial, 
propor as soluções mais adequa-
das para esta realidade. 
O trabalho de relacionamento visa 
ao atendimento às famílias duran-
te o processo de mudança para as 
novas casas, localizadas em área 
próxima a São José da Matan-
ça, em Imperatriz, além de  con-
templar a definição, por meio de 
processo interativo e construtivo, 

de ações e projetos com foco no 
desenvolvimento socioeconômico 
das famílias, pós reassentamento. 
As ações propostas favorecem o 
exercício da democracia no âmbi-
to do direito à livre expressão de 
opinião. Ao contratar o serviço de 
consultoria para o estabelecimen-
to deste diálogo, a empresa confir-
ma sua disposição para assegurar 
direitos humanos básicos.

impactos decorrentes da mudan-
ça e esclarecer eventuais dúvidas. 
Estas ações favorecem o exercício 
da democracia no âmbito do direito 
à livre opinião e expressão do pen-
samento. Ao contratar o serviço de 
consultoria em comunicação, e es-
tabelecer o diálogo com seus cola-
boradores e comunidades vizinhas 
ao futuro Terminal, a empresa con-
firma sua disposição para assegu-
rar direitos humanos básicos.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação do Corredor 
Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de 
Educação Ambiental (PEA).

O Plano de Comunicação e Res-
ponsabilidade Social elaborado 
pela Comunicarte contém as ma-
cro-diretrizes e micro-ações que 
orientam a atuação da Dédalos 
Consultoria Ambiental na mobili-
zação, treinamento e desmobiliza-
ção da força de trabalho alocada 
no Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (Comperj). 

O Plano de Compensação da Ativi-
dade Pesqueira inclui aspectos da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e leva em consideração 
o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966 em sua gestão. O Plano, 
implementado pela Comunicarte, 
utiliza uma metodologia que pos-

Cliente: DÉDALOS CONSULTORIA AMBIENTAL

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio Grande 
do Norte (UN RNCE)

Plano de Comunicação e Responsabilidade Social para 
o Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Todas as ações propostas pela 
Comunicarte são pautadas no 
respeito e no apoio aos direitos 
humanos internacionais, previs-
tos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Constam, no 
Plano, compromissos que visam 
à promoção direta de direitos hu-
manos, tais como: a promoção dos 
direitos humanos e da cidadania, 

sibilita que a comunidade impacta-
da pelo empreendimento participe 
das decisões de compensação e/
ou mitigação de impactos ao meio 
ambiente, sociais e econômicos 
provocados por suas operações. 
Dessa forma, são dados aos indi-
víduos a oportunidade e liberdade 
para se expressarem e, além disso, 

respeitando a diversidade humana 
e cultural (diretamente ligada aos 
artigos 1º, 2º e 19º da Declaração, 
por exemplo) e a contribuição para 
a erradicação da discriminação, 
trabalho degradante, trabalho in-
fantil escravo e desigualdade so-
cial (ligada aos artigos 2º, 4º, 5º e 
18º da Declaração).

é assegurado que homens e mu-
lheres tenham igualdade no gozo 
dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. Em 100% das atividades 
estão presentes mulheres e famí-
lias dos pescadores artesanais.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Cajú, no Rio de Janeiro.

Os resultados obtidos na avaliação 
socioambiental das comunidades 
impactadas pelo futuro estaleiro 
permitiram conhecer a realidade 
socioeconômica, os hábitos e as 
expectativas das pessoas residen-
tes nas proximidades do empreen-
dimento. A partir das informações 
obtidas a empresa poderá elabo-
rar e executar ações de relaciona-
mento com estas comunidades e 
propor as medidas mitigadoras e 
compensatórias mais adequadas 

Cliente: PETROBRAS - Estaleiro Inháuma

Pesquisa de Avaliação Socioambiental 

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:
à realidade local, aos impactos 
sociais e ambientais que serão 
gerados. Ao buscar conhecer a 
realidade local antes de elaborar 
qualquer estratégia, a Empresa 
reforça sua preocupação em aten-
der as reais expectativas e neces-
sidades das comunidades inter-
ferentes. Esta iniciativa comprova 
o respeito crescente aos Direitos 
Humanos Universais.

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comunidades Vizinhas ao 
Emissário de Efluentes do Comperj.

Por meio da realização do Diag-
nóstico e Levantamento Socio-
ambiental das Comunidades que 
serão impactadas pelo empre-
endimento, a empresa reconhe-
ce o direito básico da população 
de ter acesso às informações 
que afetam e afetarão o seu co-
tidiano; incentiva a participação 
espontânea dos moradores nos 

Cliente: PETROBRAS - Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ)

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e 
Cultural das Comunidades Vizinhas ao Emissário 
de Efluentes do Comperj

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

trabalho de pesquisa de campo; 
coleta e analisa dados e informa-
ções fidedignas, claras e objeti-
vas da realidade socioeconômica 
da população impactada, a fim de 
subsidiar o empreendedor com 
conclusões e recomendações de 
natureza social e ambiental na 
implantação do empreendimento.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência.

Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública sobre potencial de risco das faixas de duto.

Ao contratar os serviços da Co-
municarte, a Petrobras reforça a 
busca pela elaboração de estra-
tégias assertivas de comunicação 
com os públicos-alvo do simula-
do. Ao mesmo tempo, ao realizar 
o simulado com este grau de pre-
ocupação, e empresa demonstra 
que, muito mais do que cumprir 

Embora o Programa seja uma 
exigência da Agência Nacional de 
Petróleo - ANP, ao buscar uma 
empresa especializada com re-
conhecido grau de qualidade nos 
serviços e produtos oferecidos 
para a elaboração do Programa, 
a Refinaria demonstra sua preo-
cupação em efetivamente cons-

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)

Plano de Comunicação para Simulado de Emergência

Programa de Conscientização e Mobilização Pública

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

obrigações, preocupa-se com a 
segurança de seus funcionários 
e população diretamente impac-
tada pela Refinaria. O serviço 
contratado, que contribui para a 
excelência do simulado de emer-
gência,  reforça a busca pela pro-
teção dos direitos humanos des-
tes públicos.

cientizar a população afetada 
pelas operações sobre os riscos 
potenciais  inerentes às ativida-
des e subsidiá-la de informações 
que propiciem medidas que evi-
tem acidentes locais. Ao permitir 
e incentivar esta mobilização, a 
empresa evidencia o apoio à pro-
teção dos diretos humanos.

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

Os treinamentos para preparação 
de interlocutores dos empreedi-
mentos da Vale para as audiência 
públicas do Terminal da Ilha Gua-
íba, do Complexo Vargem Grande 
e da Construção da Barragem 
Maravilhas III  foram realizados 
em formato concebido pela Co-
municarte. Tiveram como princi-
pal objetivo esclarecer o público 
interno da empresa quanto à im-
portância do diálogo e da atuação 
com ética em relação às comu-
nidades envolvidas que estariam 
presentes nessa audiência. Um 
dos intuitos dessa preparação é 
enriquecer a visão desses atores 

A elaboração de estratégias de 
comunicação visam apoiar a em-
presa para se relacionar de for-
ma transparente e ética com to-
dos os stakeholders envolvidos 
com suas atividades. Para cada 
empreendimento, são propostas 
ações capazes de promover o di-
álogo aberto e a parceria entre as 
partes interessadas. Além disso, 

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Ma-
ravilhas III e Complexo Vargem Grande

Projeto:Jangada Itabiritos

Treinamento para participação em Audiência Pública

Plano de Comunicação e Relacionamento para 
Promoção do Diálogo Social

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

quanto à relevância do relacionamento e envolvimento igualitário, jus-
to e transparente com as comunidades que serão direta ou indireta-
mente impactadas pelas atividades do empreendimento em questão. 
Outro intuito é treinar o público interno da empresa quanto à postura 
proativa e dialógica que devem ter durante as audiências públicas, 
destacando-se a transparência das informações transmitidas e a ver-
dade contida em seu discurso.
Tendo em vista o escopo e os resultados desse projeto, pode-se dizer 
que ele está alinhado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
direta ou indiretamente, quanto aos seguintes artigos: 6º, 8º, 18º, 19º 
e 20º, visto que contribui para que as pessoas dessas comunidades, 
respectivamente: a) exerçam seu direito ao reconhecimento de sua 
personalidade jurídica; b) exerçam seu direito ao acesso a recursos 
jurídicos, c) exerçam seu direito à liberdade de manifestar seu pen-
samento, sua consciência e sua convicção; d) exerçam seu direito à 
liberdade de opinião e expressão e de procurar, receber e difundir 
informações e idéias; e e) exerçam seu direito à liberdade de reunião.

são explicitadas medidas que atendam às demandas percebidas pela 
Comunicarte nas comunidades vizinhas ao empreendimento. Muitas 
vezes, essas demandas - que são levadas à empresa para que sejam 
encaminhadas para melhor solução - tangenciam os direitos huma-
nos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tais 
como: a) melhorias quanto ao acesso à saúde e ao saneamento bási-
co (artigo 25º), b) necessidade de geração de renda local e aumento 
do poder aquisitivo local por meio de novos postos de trabalho justo 
e bem remunerado (artigos 23º) e c) o fortalecimento da atuação de 
associações de moradores (artigos 18º, 19º, 20º e 21º), entre outros.

Cliente: Vale

Cliente: VALE



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com stakeholders da MPX e OGX no Complexo 
Parnaíba - MA.

Concepção do Espaço Realizar.

O Plano elaborado pela Comuni-
carte teve como principal objetivo 
integrar as ações de relaciona-
mento com as comunidades im-
pactadas pelos empreendimentos 
das empresas OGX e MPX que se-
rão instaladas no mesmo territó-
rio. Ao agirem de forma integra-
da, além de otimizarem esforços, 
as empresas poderão analisar 
transtornos comuns que serão 
causados por seus empreendi-
mentos e propor soluções que 

O Espaço Realizar visa à prepara-
ção e capacitação de profissionais 
para demandas reais de empre-
sas conveniadas. O projeto busca 
aproximar as ofertas de postos de 
trabalho às oportunidades de qua-
lificação, possibilitando a inser-
ção qualificada dos profissionais 
treinados ao mercado de traba-
lho. Após a implementação desta  
Central de Soluções Sociais, que 

Cliente: EBX

Parceria: Instituto Invepar, Unisuam e Comunicarte

Plano Integrado de Relacionamento

Espaço Realizar

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

atendam necessidades do território, evitando duplicidade de ações e 
permitindo maior cobertura das expectativas e necessidades da popu-
lação local. As ações propostas, além de atender expectativas do pú-
blico envolvido, buscam o aumento da qualidade de vida da população 
residente no território, o que impacta diretamente o IDH dos municí-
pios impactados.  Ao compartilhar esforços, também é possível  me-
lhorar a qualidade dos contatos com a população, podendo reduzi-los, 
a fim de levantar informações para estudos obrigatórios e aumentar 
o diálogo paraestudos obrigatórios e aumentando os de diálogo para 
esclarecimento de dúvidas.  A busca pela atuação integrada orientada 
pelas demandas e expectativas comuns territoriais refletem uma pre-
ocupação em proteger os direitos humanos da população local.

deve ocorrer em 2013, os cursos 
de capacitação poderão impactar 
diretamente a  geração de renda 
para homens e mulheres,  contri-
buindo assim para  a defesa dos 
direitos fundamentais contidos na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU, especialmente 
aqueles que dizem respeito aos 
artigos 18º, 19º e 20º.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Avaliação de Impacto Social de Projetos apoiados pela Empresa relacionados  à valorização e inclusão 
social de mulheres e jovens.

Ao buscar os resultados obtidos 
pelos projetos apoiados, a Chevron 
demonstra sua preocupação em 
atender aos objetivos inicialmente 
propostos de proteção aos diretos 
das mulheres beneficiadas pelos 
projetos. A Comunicarte foi con-
tratada para mensurar os resul-

Cliente: Chevron

Avaliação de Projetos Sociais para a inclusão de 
mulheres e jovens

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

tados obtidos e avaliar o impacto 
social do investimento realizado 
pela Chevron. Busca-se desta for-
ma verificar se o apoio dado pela 
Empresa está efetivamente pro-
tegendo os direitos humanos do 
público-alvo dos projetos.

Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA

O trabalho teve como objetivo  
capacitar agentes comunitários 
de comunidades vizinhas à Li-
nha Amarela para a elaboração 
e a gestão de projetos sociais de 
qualidade, além de treiná-los em 
captação de recursos e formação 
de mecanismos para garantir a 
sustentabilidade financeira de 
suas organizações. Os cursos, 
concebidos e realizados por pro-
fissionais da Comunicarte, foram 
fundamentados em métodos par-
ticipativos, em que os gestores 

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Programa Iniciativas Locais

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

comunitários foram o sujeito da 
aprendizagem e os professo-
res atuaram como facilitadores, 
ajudando-os a construir conhe-
cimento. Neste trabalho, bus-
cou-se fazer com que os alunos 
refletissem, entendessem e apli-
cassem o conhecimento no dia a 
dia de suas organizações sociais, 
respeitando e valorizando as re-
alidades sociais, econômicas e 
psicológicas de cada um. Ao criar 
oportunidades para que os parti-
cipantes sejam capazes de gerir 

seus projetos e depender cada 
vez menos de atores externos, 
as oficinas contribuem para que 
eles adquiram autonomia para 
crescerem e desenvolverem-se, e 
tenham condições de aumentar a 
qualidade de vida. Através do en-
sino, promove-se o respeito aos 
direitos fundamentais, a crença 
na dignidade e no valor da pessoa 
humana e a busca pela igualdade 
de direito dos homens e mulheres 
que decidiram buscar melhores 
condições de vida.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Realização de oficinas com crianças, adolescentes e artistas de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

O projeto Arte Expressa é uma ga-
leria a céu aberto, com 13 km de 
extensão, que contribui para a in-
clusão social, através da arte. A 
Comunicarte foi contratada para 
realizar oficinas de arte e educa-
ção com crianças, adolescentes e 
artistas de comunidades vizinhas à 
Linha Amarela, no Rio de Janeiro, 
e posterior entrega das obras  à 
curadoria. Além disso, ficou res-
ponsável também pela definição 
do plano amostral, de forma que 
envolvesse, de forma igualitária, 
participantes que representam as 

Cliente: Korporativa

Projeto Arte Expressa

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

localidades vizinhas à via expres-
sa. Esta distribuição proporcional e 
igualitária demonstra a preocupa-
ção em distribuir as oportunidades 
de inclusão social de forma justa, e 
respeitar os direitos humanos dos 
públicos envolvidos. 
As oficinas nas comunidades fo-
ram realizadas em conjunto com 
equipe da Comunicarte e arte-
educadores, que também são mo-
radores das comunidades e foram 
contratados para ministrar as au-
las. Tal ação, visou promover os 
artistas-educadores e descobrir 

novos talentos através da cultura.  
Tendo em vista o escopo e os re-
sultados do projeto, pode-se dizer 
que ele está alinhado à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da 
ONU, principalmente, quanto ao 
artigo XXVII, definido como: “Todo 
ser humano tem o direito de parti-
cipar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir das artes e de 
participar do progresso científico e 
de seus benefícios.”

Participação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq

A Fundação ABRINQ foi criada em 
1990 com o objetivo de mobilizar 
a sociedade para questões rela-
cionadas aos direitos da infância e 
da adolescência e, hoje, é um dos 
principais agentes no Brasil quan-
to à defesa desses direitos. Com 
sua atuação no Conselho Executi-
vo da Fundação ABRINQ, a Comu-
nicarte, por meio de seu funda-
dor e diretor-presidente, defende 
e fomenta os direitos humanos 
alienáveis e específicos de toda 
criança e todo adolescente. Dessa 
maneira, como todas as decisões 
finais da Fundação são tomadas 

Fundação Abrinq
Papel da Comunicarte:

por seu Conselho Executivo, en-
tendemos que a Comunicarte atua 
de forma a garantir que os direitos 
humanos ligados à criança e ao 
adolescente sejam garantidos e 
promovidos.
A Comunicarte, assim, contribui 
para a promoção dos direitos hu-
manos contidos em muitos dos 
pontos abordados na Declaração 
de Direitos Humanos da ONU, em 
especial, o artigo 26º, que prima 
pela defesa do direito à educação 
- nesse caso, a educação infantil.
Da mesma forma, essa atuação 
tangencia diretamente a maioria 

dos direitos humanos abordados 
pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, tais como: a proteção in-
tegral à criança e ao adolescente 
(artigo 1º), a garantia dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 
humana estendida a crianças e 
adolescentes (artigo 3º), o dever 
de assegurar, prioritariamente, a 
efetivação dos direitos de crianças 
e adolescentes (artigo 4º), a não-
opressão e não-violência com re-
lação aos direitos infanto-juvenis 
(artigo 5º), entre outros.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Atuação na Vice-Presidência do Conselho Diretor da ANDI

A missão da ANDI é contribuir 
para uma cultura de promoção 
dos direitos da infância e da ju-
ventude, dos direitos humanos, 
da inclusão social, da democra-
cia participativa e do desenvol-
vimento sustentável a partir de 
ações no âmbito do jornalismo, 
da disseminação da informação, 
do entretenimento e da publicida-
de em quaisquer das plataformas 
midiáticas e também no campo 

Agência de Notícias dos Direitos da Criança (ANDI)
Papel da Comunicarte:

das políticas públicas de comu-
nicação. O diretor-presidente da 
Comunicarte atua como Vice-
Presidente do Conselho Diretor 
da organização, de forma a zelar 
por esses direitos e assegurar 
que a missão da instituição seja 
diariamente alcançada.
Essa atuação tangencia direta-
mente a maioria dos direitos hu-
manos abordados pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente, tais 

como: a proteção integral à crian-
ça e ao adolescente (artigo 1º), a 
garantia dos direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana 
estendida a crianças e adolescen-
tes (artigo 3º), o dever de assegu-
rar, prioritariamente, a efetivação 
dos direitos de crianças e adoles-
centes (artigo 4º), a não-opressão 
e não-violência com relação aos 
direitos infanto-juvenis (artigo 5º), 
entre outros.

Atuação no Comitê Gestor da Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

A Rede Não Bata, Eduque atua 
como movimento social com o 
objetivo de erradicar os castigos 
físicos e humilhantes e estimular 
uma relação familiar respeitosa 
que garanta o direito das crianças 
à integridade física e psicológica 
e a seu pleno desenvolvimento 
como ser humano e como cida-
dão. A Comunicarte, enquanto 
membro do Grupo Gestor, instân-
cia máxima de tomada de deci-
sões, é responsável por elaborar, 
coordenar e implementar as es-
tratégias de ação definidas pela 
Rede. Sendo assim, a atuação da 
Comunicarte na Rede Não Bata, 
Eduque, contribui com o Princípio 

Rede Não Bata, Eduque
Papel da Comunicarte:

1 por contemplar a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
da ONU, cujo preâmbulo procla-
mado reconhece que a dignidade 
é inerente a todos os membros 
da família humana e de que seus 
direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da jus-
tiça e da paz no mundo. Dessa 
forma, a empresa apóia e respei-
ta o artigo 1º que considera que 
todo ser humano deve agir em 
relação ao outro com espírito de 
fraternidade e atende ao artigo 
25º que reconhece que a criança 
tem direito a cuidados e assistên-
cia especiais.

Essa atuação tangencia direta-
mente, também, a maioria dos 
direitos humanos abordados pelo 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, tais como: a proteção in-
tegral à criança e ao adolescente 
(artigo 1º), a garantia dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 
humana estendida a crianças e 
adolescentes (artigo 3º), o dever 
de assegurar, prioritariamente, a 
efetivação dos direitos de crian-
ças e adolescentes (artigo 4º), 
a não-opressão e não-violência 
com relação aos direitos infanto-
juvenis (artigo 5º), entre outros.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Atuação na Diretoria Executiva do PMC

A Comunicarte é parceira do Popu-
lation Media Center (PMC), sendo 
o diretor-presidente da Comuni-
carte, o diretor do PMC no Brasil. 
A missão do PMC é utilizar a co-
municação de massa a fim de es-
tabilizar o número de pessoas no 
planeta para que se possa promo-
ver o desenvolvimento sustentá-
vel, prezando pela diminuição do 
impacto negativo que a população 
excessiva pode causar ao mundo. 

Population Media Center (PMC)

Papel da Comunicarte:

Para alcançar sua missão, o PMC, 
ao lado da Comunicarte, atua no 
sentido de propagar os direitos hu-
manos utilizando-se de meios de 
comunicação de massa que atin-
gem públicos específicos, que nem 
sempre têm acesso a informações 
valiosas capazes de transformar 
realidades negativas em resulta-
dos positivos.
Nesse sentido, a atuação da Co-
municarte respeita e promove os 

direitos humanos incluídos na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU, principalmente, 
os que dizem respeito à liberdade 
de opinião, expressão e difusão de 
informações por qualquer meio de 
expressão (artigo 19º), à garantia 
de segurança social (artigo 22º) e à 
garantia da qualidade de vida e ao 
bem estar (artigo 25º).

Atuação no Conselho Gestor da SBRASH

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte atua na Vice-
Presidência da Associação de Por 
meio da atuação do diretor-pre-
sidente da Comunicarte no Con-
selho Gestor da SBRASH, promo-
vemos a igualdade de direitos no 
campo da sexualidade humana 
entre profissionais da área, ação 
cujo alcance reverbera na socie-
dade como um todo.

Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade 
Humana (SBRASH)

Papel da Comunicarte:

Quanto aos direitos humanos, 
acreditamos que essa atuação 
atinge, especialmente, os se-
guintes artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos: 
artigo 1º (ao abordar a igualdade, 
a liberdade e a equidade de di-
reitos concernente à sexualidade 
humana), artigo 2º (ao estudar e 
promover o entendimento quan-
to aos direitos e liberdades sem 

quaisquer tipo de discriminação 
de gênero ou orientação afetiva), 
artigo 7º (ao fornecer estudos 
científicos que colaboram com a 
promoção da equidade e da igual-
dade de homens e mulheres e de 
pessoas homoafetivas perante a 
lei), entre outros.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

Atuação na Vice-Presidência da ADVB-PE

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é atuante na Vi-
ce-Presidência da Associação de 
Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ADVB-
PE). Por meio dessa atuação, ali-
nhada aos valores e princípios da 
Comunicarte, Marcio Schiavo pro-
move a atuação justa e respon-
sável de empresas cujos execu-

Associação de Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ABVB-PE)

Papel da Comunicarte:

tivos são filiados da Associação, 
inclusive quanto a questões que 
envolvem os direitos humanos 
previstos na Declaração da ONU, 
tais como: o direito à segurança 
social (artigo 22º) e o direito ao 
bem-estar (artigo 25º) de todos 
os públicos de interesse das em-
presas participantes da ADVB de 
Pernambuco.

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é coordenador 
do Comitê de Responsabilidade 
Social do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP). Por meio de sua coordena-
ção, o diretor-presidente da Co-
municarte, representando os valo-
res e visões da empresa, sempre 
que relevante, defende os diversos 
pontos concernentes aos direitos 
humanos que tangem a atuação 
socialmente responsável das em-
presas participantes do Comitê. 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustível - IBP

Papel da Comunicarte:

Entre os direitos humanos previs-
tos pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos que são apon-
tados nas reuniões do Comitê es-
tão, por exemplo, o direito à segu-
rança social (artigo 22º) e o direito 
ao bem-estar (artigo 25º) de todos 
os públicos de interesse das em-
presas que constituem o Comitê 
de Responsabilidade Social.
Em 2012 propôs e realizou a ela-
boração do Livro de Boas Práticas 
de Responsabilidade Social Cor-
porativa na indústria de Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis, lançado na 
Arena Social do Congresso Rio Oil 
and Gas. A publicação contou com 
a participação, a partir de elabora-
ção de textos baseados em cases, 
das seguintes empresas: Chevron 
Petróleo,  Sistema Firjan, FMC Te-
chnologies do Brasil, G-Comex, 
Ipiranga Produtos de Petróleo, 
PQS, Queiroz Galvão Exploração e 
Produção, Repsol Sinopec, Rio Vo-
luntário, Shell Brasil, Supergas-
bras, Technip, UFF/Latec, além da 
própria Comunicarte e o IBP.



1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 
internacionais dentro de seu âmbito de influência.

A Comunicarte promove e assegura a garantia do bem estar de todos os seus funcio-
nários, oferecendo salários compatíveis com o mercado e excelência em qualidade de 
vida corporativa. A diretoria se disponibiliza, formalmente, por meio de seu Código de 
Conduta, a apoiar os funcionários em todos os sentidos, da esfera familiar à profissio-
nal, com ética, transparência e tranqüilidade em suas ações, de forma a garantir e pro-
mover não somente os direitos humanos, mas a parceria de confiança na relação entre 
colaboradores e empresa, que gera um ambiente incentivador do diálogo, da promoção 
da diversidade de idéias e da cooperação entre todos os níveis hierárquicos.

A filosofia de nossa gestão se adequa, de maneira geral, portanto, a todos os parâme-
tros estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como exemplo, 
podemos citar os pontos congruentes no que diz respeito à liberdade e igualdade de 
direitos mencionas no artigo 1º (todos os colaboradores e parceiros são vistos de forma 
igualitária e dialogam de forma livre com todos os níveis hierárquicos da empresa), à 
não-discriminação de qualquer tipo contida no artigo 2º (a empresa acredita no po-
tencial da diversidade como fonte criativa de idéias que se complementam), ao direito 
ao trabalho e condições equitativas abordado no artigo 23º (a Comunicarte garante 
salários justos e condições de trabalho dignas e confortáveis a todos os seus colabora-
dores), entre outros.
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HUMANOS

2.
As empresas devem certificar-se de 
que suas corporações não 
sejam cúmplices de abusos em 
direitos humanos
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Tanto no campo do FAZER (ações diretas) quanto nas ações estratégicas 
de FAZER COM QUE FAÇAM (ações indiretas) é preocupação constante 
da Comunicarte assegurar-se de que não se está contribuindo para a 
violação dos direitos humanos. Mais que uma declaração de princípios, 
o compromisso da Comunicarte é defender, cumprir e promover junto à 
população esses direitos.

COMPROMISSO

DIREITOS HUMANOS

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

A Comunicarte preza, em seu 
escopo, respeitar os direitos hu-
manos fundamentais e o projeto 
de Merchandising Social é uma 
extensão deste valor, pois, sua 
simples existência, estimula a 
TV Globo veicular, em suas pro-
duções, denúncias relativas ao 
abuso dos direitos humanos. As 
empresas fictícias das tramas, 
geralmente, preocupam-se com 
esta questão.

Programa de Merchandising Social nas Telenovelas 

Cliente: TV Globo - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

A TV Globo veiculou em suas pro-
duções denúncias relacionadas 
ao desrespeito aos direitos hu-
manos, mostrando principalmen-
te a punição para quem não os 
considera. A Comunicarte orien-
ta a projeção desses valores e a 
incitação de denúncias nas tele-
novelas, que atingem um grande 
público e fomentam discussões.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento para 
descontinuidade do Terminal Portuário Grandis

A contratação dos serviços da Co-
municarte é pautada na necessi-
dade de se manter a comunidade 
e seus líderes permanentemente 
bem informados a respeito do em-
preendimento. Acreditamos que 
só assim é possível demonstrar 
não apenas a viabilidade econô-
mica, social e ambiental do em-
preendimento, como também os 
benefícios diretos e indiretos que 
a comunidade deverá usufruir 
quando o projeto estiver em plena 

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Programa de Comunicação e Relacionamento 
para Terminal Portuário Grandis

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

operação, e a sua contribuição ao 
processo de desenvolvimento (lo-
cal e global).
Como o projeto sofreu alterações 
em função das análises dos estu-
dos de viabilidade econômica, so-
cial e ambiental, foram realizadas 
reuniões de diálogo com líderes 
locais, associações e moradores 
das comunidades impactadas, 
dentre outros stakeholders do 
projeto, a fim de comunicar a des-
continuidade do projeto, as impli-

cações e impactos decorrentes da 
mudança e esclarecer eventuais 
dúvidas.  
Estas ações favorecem o exercício 
da democracia no âmbito do direi-
to à livre opinião e expressão do 
pensamento, o que inclui a opor-
tunidade de fazer qualquer tipo de 
denúncia referente à conduta da 
Empresa e ao comportamento pe-
rante as comunidades.

Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede Imperatriz de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Rede Imperatriz é formada por 
entidades e organizações que 
possuem autonomia para inter-
ferir nas atitudes locais e reduzir 
ou mitigar à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, tais 
como Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal, empresas locais, rede 
hoteleira, dentre outros. A Suzano 
atua apoiando as ações da Rede. 
A contratação da Comunicarte 

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Rede Imperatriz de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Relação com os princípios do Pacto Global:

Papel da Comunicarte:

como orientadora das ações de 
comunicação visa a busca pe-
las estratégias mais adequadas 
e acertivas, visto a expertise que 
possui na área. Ao buscar qua-
lidade nas atividades voltadas 
ao tema em questão, a Suzano 
demonstra sua preocupação na 
proteção dos diretos humanos 
do público-alvo deste projeto. 
Da mesma forma, ao comparti-

lhar seu apoio com os principais 
stakeholders desta causa no lo-
cal, a Empresa fica mais exposta 
ao monitoramento da conduta de 
seus funcionários . Ao contratar 
um serviço terceirizado, a Em-
presa fica mais suscetível à ava-
liação crítica e rigorosa quanto à 
violação dos direitos das crianças 
e adolescentes.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Maranhão, a serem re-
alocadas para implementação da Fabrica da Empresa.

Em função da implantação de uma 
fábrica em Imperatriz, no Mara-
nhão, foi proposta e aprovada pelos 
órgãos competentes a realocação 
do povoado de Bacaba. A contra-
tação dos serviços da Comunicarte 
teve como principal objetivo fazer 
o acompanhamento das famílias 
a serem realocadas de forma a 
permitir o livre diálogo, o esclare-
cimento das dúvidas e o nível de 
satisfação das comunidades em 
relação aos procedimentos adota-
dos. A empresa, ao manter o canal 
de diálogo aberto, tem condições 
de conhecer as expectativas deste 

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Programa de Apoio às Famílias do Povoado de Bacaba

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

povoado e, alinhados aos princípios 
do Banco Mundial, propor as solu-
ções mais adequadas para esta re-
alidade. 
O trabalho de relacionamento visa 
o atendimento às famílias duran-
te o processo de mudança para as 
novas casas, localizadas em área 
próxima a São José da Matança, 
em Imperatriz, além de  contem-
plar a definição, por meio de pro-
cesso interativo e construtivo, de 
ações e projetos com foco no de-
senvolvimento socioeconômico das 
famílias, pós reassentamento.
As ações propostas favorecem o 

exercício da democracia no âmbi-
to do direito à livre expressão de 
opinião. Ao contratar o serviço de 
consultoria em para o estabeleci-
mento deste diálogo, a Empresa 
confirma sua disposição para as-
segurar direitos humanos básicos. 
Da mesma forma, ao adotar meto-
dologias participativas e dialógicas, 
a Empresa torna a população pas-
sível de questionamento de seus 
próprios direitos e de fiscalização 
quanto à violação dos mesmos.

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio.

A Comunicarte monitora e avalia 
todos os projetos sociais e cultu-
rais apoiados pela Unimed-Rio. 
Para realizar o monitoramento e 
a avaliação desses projetos, a Co-
municarte aplica uma metodologia 
própria, que é realizada por meio 
de um Sistema de Avaliação de 
Projetos Socioambientais e Cultu-
rais (SISA), também criado e im-
plementado pela nossa empresa. 
Parte do escopo do trabalho im-
plementado pela Comunicarte  é a 

Cliente: UNIMED- RIO

Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais, 
Ambientais e Culturais

Relação com os princípios do Pacto Global:

Papel da Comunicarte:

realização de visitas técnicas e as-
sessoria aos projetos apoiados pela 
cooperativa  in loco, que resulta em 
relatório final analítico da cartei-
ra de projetos apoiados pela Uni-
med-Rio. Esse acompanhamento 
aproxima a empresa da estrutura 
física e gerencial desses projetos, 
permitindo que ela se certifique de 
que suas corporações e parceiros 
não sejam cúmplices de abusos 
de direitos humanos. O documen-
to final gerado, resultante do mo-

nitoramento e da implementação 
do SISA em cada um dos projetos 
apoiados relaciona como cada pro-
jeto está alinhado aos princípios 
do Pacto Global e como contribui 
com os Objetivos do Milênio. Esta 
análise também é realizada a par-
tir de metodologia elaborada pela 
Comunicarte, que a aplica também 
em outros projetos. 



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação do Corredor 
Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).

Todos os trabalhos desenvolvidos 
pela Dédalos, em parceria com a 
Comunicarte, são constantemen-
te fiscalizados por profissionais 
de auditoria do Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (COM-
PERJ), a fim de garantir que não 
haja abusos de nenhuma espécie, 
inclusive quanto aos direitos hu-
manos, particularmente aque-
les ligados ao trabalho decente, 
como os encontrados nos seguin-
tes artigos da Declaração Uni-

Cliente: DÉDALOS CONSULTORIA AMBIENTAL

Plano de Comunicação e Responsabilidade Social para 
o Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

versal dos Direitos Humanos da 
ONU: 4º (quanto à escravatura ou 
servidão), 5º (quanto à tortura e 
tratamentos cruéis) e 23º (quanto 
às condições de trabalho satisfa-
tórias e remuneração digna). Em 
adição, há também o comprome-
timento formal por meio do con-
trato assinado entre a Dédalos e a 
Petrobras, empresa responsável 
pelo Complexo Petroquímico, vis-
to que, neste, há cláusulas espe-
cíficas sobre a garantia da saúde, 

da segurança no trabalho e a pre-
servação do meio ambiente, ente 
outras, a seguinte: “A contratada 
deverá disponibilizar as infor-
mações necessárias quando das 
inspeções e auditorias de Saú-
de, Meio Ambiente e Segurança 
(SMS) realizadas pela Petrobras 
e implementar programa de ins-
peções, com vistas a identificar e 
corrigir situações que apresen-
tem riscos de SMS.”

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Educação Ambiental (PEA).

O Plano de Compensação da Ativi-
dade Pesqueira inclui aspectos da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e leva em consideração 
o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966 em sua gestão. A execu-
ção do Plano pela Comunicarte é 
toda pautada em uma metodolo-

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio 
Grande do Norte (UN RNCE)

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

gia participativa, que por sua vez 
permite que os moradores parti-
cipantes tenham a oportunidade 
e liberdade para se expressarem, 
permitindo que sejam feitas qual-
quer tipo de denúncia sobre viola-
ção destes direitos.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, no Rio de Janeiro.

Conhecer o cenário e os ato-
res com os quais a empresa irá 
se relacionar é condicional para 
que a empresa, direta ou indire-
tamente, não seja cúmplice de 
abusos de direitos humanos. Os 
resultados obtidos na avaliação 
socioambiental das comunidades 
impactadas pelo futuro estaleiro 

Cliente: PETROBRAS - Estaleiro Inháuma

Pesquisa de Avaliação Socioambiental 

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:
permitiram conhecer a realidade 
socioeconômica, os hábitos e as 
expectativas das pessoas resi-
dentes nas proximidades do em-
preendimento. Assim, a avaliação 
contribui decisivamente para au-
mentar e qualificar o conheci-
mento do empreendedor sobre a 
área em que irá atuar. 

Avaliação de Impacto Social de Projetos apoiados pela Empresa relacionados à valorização das mulheres.

Ao buscar os resultados obtidos 
pelos projetos apoiados, a Che-
vron demonstra sua preocupação 
em atender os objetivos inicial-
mente propostos de proteção aos 
diretos das mulheres beneficia-
das pelos projetos. A Comunicar-
te foi contratada para mensurar 
os resultados obtidos e avaliar o 
impacto social do investimento 
realizado pela Chevron. Busca-se 
desta forma verificar se o apoio 

Cliente: Chevron

Avaliação de Projetos Sociais para a inclusão de 
mulheres e jovens

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

dado pela Empresa está efetiva-
mente protegendo os direitos hu-
manos do público-alvo dos proje-
tos. A avaliação, ao ser realizada 
com base em fontes primárias, 
permite e convida os gestores dos 
projetos a integrarem o processo. 
Desta forma, eles próprios pas-
sam a ter condições de verificar 
se estes direitos estão sendo res-
peitados ou violados no âmbito de 
seus projetos. 



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes 
do Comperj.

Conhecer o cenário e os atores 
com os quais a empresa irá se re-
lacionar é condicional para que a 
empresa, direta ou indiretamen-
te, não seja cúmplice de abusos 
em direitos humanos. Assim, a 
Pesquisa de Levantamento So-

Cliente: PETROBRAS - Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ)

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural 
das Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes 
do Comperj

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

cioeconômico, Ambiental e Cul-
tural das comunidades  contribui 
decisivamente para aumentar e 
qualificar o conhecimento do em-
preendedor sobre a área em que 
irá atuar. 

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

A elaboração estratégias de co-
municação visam apoiar a em-
presa para se relacionar de forma 
transparente e ética com todos 
os stakeholders envolvidos com 
suas atividades. Para cada em-
preendimento, são propostas 
ações capazes de promover o di-
álogo aberto e a parceria entre as 
partes interessadas. Além disso, 
são explicitadas medidas que 
atendam às demandas percebi-
das pela Comunicarte nas comu-

Plano de Comunicação e Relacionamento

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

nidades vizinhas ao empreendimento. Muitas vezes, essas deman-
das - que são levadas à empresa para que sejam encaminhadas para 
melhor solução - tangenciam os direitos humanos defendidos pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tais como: a) melhorias 
quanto ao acesso à saúde e ao saneamento básico (artigo 25º), b) ne-
cessidade de geração de renda local e aumento do poder aquisitivo 
local por meio de novos postos de trabalho justo e bem remunerado 
(artigos 23º) e c) o fortalecimento da atuação de associações de mo-
radores (artigos 18º, 19º, 20º e 21º), entre outros. As ações propos-
tas favorecem o exercício da democracia no âmbito do direito à livre 
opinião e expressão do pensamento, o que inclui a oportunidade de 
fazer qualquer tipo de denúncia referente à conduta da Empresa e ao 
comportamento perante as comunidades.

Projeto Jangada Itabiritos

Cliente: VALE



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública sobre potencial de risco das faixas de duto.

Embora o Programa seja uma 
exigência da Agência Nacional de 
Petróleo - ANP, ao buscar uma 
empresa especializada com re-
conhecido grau de qualidade nos 
serviços e produtos oferecidos 
para a elaboração do Programa, 
a Refinaria demonstra sua preo-
cupação em efetivamente cons-
cientizar a população afetada 
pelas operações sobre os riscos 
potenciais  inerentes às ativida-

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)

Programa de Conscientização e Mobilização Pública

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

des e subsidiá-la de informações 
que propiciem medidas que evi-
tem acidentes locais. Ao permi-
tir e incentivar esta mobilização 
a Empresa evidencia o apoio à 
proteção dos diretos humanos. 
Ao submeter o Programa à ava-
liação da ANP, a Empresa torna-
se suscetível à verificação quanto 
à violação dos direitos humanos 
fundamentais.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

A preparação de interlocutores da 
Vale para as audiências publicas 
do Terminal da Ilha Guaíba, da 
Construção Barragem Maravilhas 
III e o Complexo Vargem Grande 
está alinhada com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
da ONU, direta ou indiretamente, 
quanto aos seguintes artigos: 6º, 
8º, 18º, 19º e 20º, visto que con-
tribui para que as pessoas dessas 

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Maravilhas III e Complexo 
Vargem Grande

Treinamento para participação em Audiência Pública

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

comunidades, respectivamente: a) exerçam seu direito ao reconheci-
mento de sua personalidade jurídica; b) exerçam seu direito ao acesso 
a recursos jurídicos; c) exerçam seu direito à liberdade de manifestar 
seu pensamento, sua consciência e sua convicção; d) exerçam seu 
direito à liberdade de opinião e expressão e de procurar, receber e 
difundir informações e idéias; e e) exerçam seu direito à liberdade 
de reunião. A Comunicarte, ao treinar o interlocutores da Empresa, 
compartilhou com os objetivos da audiência pública, assegurando-se 
que todos os direitos das comunidades vizinhas fossem protegidos ao 
longo do evento - especialmente aqueles acima evidenciados.

Cliente: VALE



Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)

2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência.

Ao contratar os serviços da Co-
municarte, a Petrobras reforça a 
busca pela elaboração de estra-
tégias acertivas de comunicação 
com os públicos-alvo do simu-
lado. Ao mesmo tempo, ao rea-
lizar o simulado com este grau 
de preocupação, e Empresa de-
monstra que, muito mais do que 
cumprir obrigações, preocupa-se 
com a segurança de seus funcio-
nários e população diretamente 
impactada pela Refinaria. O ser-
viço contratado, que contribui 

Plano de Comunicação para Simulado de Emergência

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

para a excelência do simulado 
de emergência,  reforça a busca 
pela proteção dos direitos huma-
nos destes públicos. Da mesma 
forma, o envolvimento de todos 
os stakeholders da refinaria nas 
ações propostas no Plano de Co-
municação, que inclui público in-
terno, outras empresas, líderes 
comunitários e imprensa torna o 
processo passível de questiona-
mentos sobre a não violação dos 
direitos humanos.

Concepção do Espaço Realizar.

O Espaço Realizar visa a prepara-
ção e capacitação de profissionais 
para demandas reais de empre-
sas conveniadas.  A realização de 
consultoria para o planejamento 
deste Espaço nasceu da vonta-
de de membros da Comunicarte, 
da UNISUAM (Centro Universitá-
rio Augusto Mota) e do Instituto 
INVEPAR para utilizar uma área 
abandonada do subúrbio carioca 

Parceria: Instituto Invepar, Unisuam e Comunicarte

Espaço Realizar

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

a fim de disponibilizar, para as 
comunidades vizinhas, um local 
que concentrasse soluções para 
problemáticas sociais, priorita-
riamente nas questões relaciona-
das à geração de emprego e ren-
da. Esta projeto visa aproximar as 
ofertas de postos de trabalho às 
oportunidades de qualificação, 
possibilitando a inserção qualifi-
cada dos profissionais treinados 

ao mercado de trabalho. Ao con-
tribuir para a conscientização da 
cidadania e para a promoção da 
inclusão social e defesa de di-
reitos humanos fundamentais, 
espera-se que o próprio Espaço 
seja um ambiente de identifica-
ção, promoção, defesa e garantia 
de direitos fundamentais huma-
nos.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

O trabalho teve como objetivo  ca-
pacitar agentes comunitários de 
comunidades vizinhas à Linha 
Amarela para a elaboração e a 
gestão de projetos sociais de qua-
lidade, além de treiná-los em cap-
tação de recursos e formação de 
mecanismos para garantir a sus-
tentabilidades financeira de suas 
organizações. Os cursos, concebi-
dos e realizados por profissionais 
da Comunicarte, foram fundamen-
tados em métodos participativos, 
em que os gestores comunitários 
foram o sujeito da aprendizagem 
e os professores atuaram como 
facilitadores, ajudando-os a cons-

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Programa Iniciativas Locais

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

truir conhecimento. Neste traba-
lho, buscou-se fazer com que os 
alunos refletissem, entendessem 
e aplicassem o conhecimento no 
dia a dia de suas organizações so-
ciais, respeitando e valorizando as 
realidades sociais, econômicas e 
psicológicas de cada um. Ao criar 
oportunidades para que os par-
ticipantes sejam capazes de ge-
rir seus projetos e depender cada 
vez menos de atores externos, as 
oficinas contribuem para que eles 
adquiram autonomia para cres-
cerem e desenvolverem-se, e te-
nham condições de aumentar a 
qualidade de vida. Através do en-

sino, promove-se o respeito aos 
direitos fundamentais, a crença na 
dignidade e no valor da pessoa hu-
mana e a busca pela igualdade de 
direito dos homens e mulheres que 
decidiram buscar melhores condi-
ções de vida. Ao aumentar o grau 
de conhecimento, a capacidade de 
avaliação e o potencial de argu-
mentação, as pessoas capacitadas 
tornam-se atores importantes no 
monitoramento da não violação de 
seus direitos fundamentais.

Realização de oficinas com crianças, adolescentes e artistas de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

O projeto Arte Expressa é uma 
galeria a céu aberto, com 13 km 
de extensão, que visa a inclusão 
social através da arte. A Comuni-
carte foi contratada para realizar 
oficinas de arte e educação com 
crianças, adolescentes e artistas 
de comunidades vizinhas à Li-
nha Amarela, no Rio de Janeiro, 
e posterior entrega das obras à 

Cliente: Korporativa

Projeto Arte Expressa

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

curadoria. Além disso, ficou responsável também pela definição do 
plano amostral, de forma que envolvesse, de forma igualitária, par-
ticipantes que representam as localidades vizinhas à via expressa. 
Esta distribuição proporcional e igualitária é uma demonstração da 
preocupação em distribuir as oportunidades de inclusão social de 
forma justa, e respeitar os direitos humanos dos públicos envolvidos. 
De forma semelhante, os critérios adotados para a seleção das obras 
e o envolvimento de curadores evidenciam a busca por um processo 
transparente de forma a evitar a violação dos direitos humanos dos 
participantes envolvidos no projeto.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Atuação na Vice-Presidência do Conselho Diretor da ANDI.

O diretor-presidente da Comuni-
carte atua como vice-presidente do 
Conselho Diretor da organização, 
de forma a zelar pela não-violação 
dos direitos fundamentais ineren-
tes às crianças e aos adolescentes.
Essa atuação tangencia direta-
mente a maioria dos direitos fun-

Agência de Notícias dos Direitos da Criança (ANDI)

Papel da Comunicarte:

damentais abordados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tais 
como: a proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 1º), a ga-
rantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana estendida 
a crianças e adolescentes (artigo 3º), o dever de assegurar, prioritaria-
mente, a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes (artigo 4º) e 
a não-opressão e não-violência com relação aos direitos infanto-juvenis 
(artigo 5º), entre outros.

Participação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq.

Com sua atuação no Conselho 
Executivo da Fundação ABRINQ, 
a Comunicarte, por meio de seu 
fundador e diretor-presidente, 
defende e fomenta os direitos hu-
manos inalienáveis e específicos 
de toda criança e todo adolescen-
te. Dessa maneira, como todas as 
decisões finais da Fundação são 
tomadas por seu Conselho Exe-
cutivo, entendemos que a Comu-
nicarte atua de forma a assegurar 
que os direitos humanos ligados 
à criança e ao adolescente sejam 
garantidos e promovidos.

Fundação Abrinq

Papel da Comunicarte:

A Comunicarte, assim, contribui para a garantia dos direitos humanos 
contidos em muitos dos pontos abordados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, em especial, o artigo 26º, que prima pela de-
fesa do direito à educação.
Da mesma forma, essa atuação tangencia diretamente a maioria dos 
direitos humanos abordados pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, tais como: a proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 
1º), a garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 
estendida a crianças e adolescentes (artigo 3º), o dever de assegurar, 
prioritariamente, a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes 
(artigo 4º) e a não-opressão e não-violência com relação aos direitos 
infanto-juvenis (artigo 5º), entre outros.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Atuação no Conselho Gestor da SBRASH.

Por meio da atuação do diretor-
presidente da Comunicarte no 
Conselho Gestor da SBRASH, 
promovemos a igualdade de di-
reitos no campo da sexualidade 
humana entre profissionais da 
área, ação cujo alcance reverbera 
na sociedade como um todo.
Quanto aos direitos humanos, 
acreditamos que essa atuação 
atinge, especialmente, os seguin-
tes artigos da Declaração Univer-

Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade 
Humana (SBRASH)

Papel da Comunicarte:

sal dos Direitos Humanos: artigo 1º (ao abordar a igualdade, a liber-
dade e a equidade de direitos concernente à sexualidade humana), 
artigo 2º (ao estudar e promover o entendimento quanto aos direitos e 
liberdades sem qualquer tipo de discriminação de gênero ou orienta-
ção afetiva), artigo 7º (ao fornecer estudos científicos que colaboram 
com a promoção da equidade e da igualdade de homens e mulheres e 
de pessoas homoafetivas perante a lei), entre outros.
Visto que a Comunicarte atua, por meio de seu vice-presidente, no 
alto escalão executivo da organização, possuímos poder decisório, de 
forma que podemos assegurar a não-violação de direitos humanos 
relacionados à atuação da SBRASH, em especial, aqueles menciona-
dos acima.

Atuação no Comitê Gestor da Rede Não Bata, Eduque (RNBE).

A Comunicarte, enquanto mem-
bro do Grupo Gestor, instância 
máxima de tomada de decisões, 
é responsável por elaborar, coor-
denar, implementar e monitorar 
as estratégias de ação definidas 
pela Rede.
A atuação da Comunicarte na 
RNBE tangencia, diretamente, 
a maioria dos direitos huma-
nos abordados pelo Estatuto da 

Rede Não Bata, Eduque
Papel da Comunicarte:

Criança e do Adolescente, tais como: a proteção integral à criança e 
ao adolescente (artigo 1º), a garantia dos direitos fundamentais ine-
rentes à pessoa humana estendida a crianças e adolescentes (artigo 
3º), o dever de assegurar, prioritariamente, a efetivação dos direitos 
de crianças e adolescentes (artigo 4º) e a não-opressão e não-violên-
cia com relação aos direitos infanto-juvenis (artigo 5º), entre outros. 
Como membro do Grupo Gestor, a Comunicarte possui alto poder de-
cisório e assegura-se para que a livre exerção de todos os direitos 
citados anteriormente seja monitorada.



2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.

Atuação na Vice-Presidência da ADVB-PE.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte atua na vice-
presidência da Associação de 
Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ADVB-
PE). Por meio dessa atuação, ali-
nhada aos valores e princípios da 

Associação de Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ADVB-PE)
Papel da Comunicarte:

Comunicarte, e do alto poder decisório de seu cargo, o diretor-presi-
dente da Comunicarte promove e garante a atuação justa e responsá-
vel de empresas cujos executivos são filiados da Associação, inclusive 
quanto a questões que envolvem os direitos humanos previstos na De-
claração da ONU, tais como: o direito à segurança social (artigo 22º) 
e o direito ao bem-estar (artigo 25º) de todos os públicos de interesse 
das empresas participantes da ADVB de Pernambuco.

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é coordenador 
do Comitê de Responsabilidade 
Social do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP). Sempre que relevante, de-
fende os diversos pontos concer-
nentes aos direitos humanos que 
tangem a atuação socialmente 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustível - IBP

Papel da Comunicarte:

responsável das empresas participantes do Comitê, bem como a im-
portância de não violar os direitos. Entre os direitos humanos previs-
tos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que são aponta-
dos nas reuniões do Comitê estão, por exemplo, o direito à segurança 
social (artigo 22º) e o direito ao bem-estar (artigo 25º) de todos os 
públicos de interesse das empresas que constituem o Comitê de Res-
ponsabilidade Social. Esses conceitos são também transmitidos nas 
palestras, seminários e encontros organizados pela IBP.



A Comunicarte promove e asse-
gura a garantia do bem-estar de 
todos os seus funcionários, ofere-
cendo salários compatíveis com o 
mercado e excelência em qualida-
de de vida corporativa. A diretoria 
se disponibiliza, formalmente, por 
meio de seu Código de Conduta, a 
apoiar os funcionários em todos os 
sentidos, da esfera familiar à pro-
fissional, com ética, transparência 
e tranqüilidade em suas ações, 
de forma a garantir e promover 
não somente os direitos huma-
nos, mas a parceria de confiança 
na relação entre colaboradores e 
empresa, o que gera um ambiente 
incentivador do diálogo, além de 
promover a diversidade de idéias 
e a cooperação harmoniosa entre 
todos os níveis hierárquicos.

A filosofia de nossa gestão se adéqua, de maneira geral, portanto, a 
todos os parâmetros estabelecidos pela Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos. Como exemplo, podemos citar os pontos congruentes 
no que diz respeito à liberdade e igualdade de direitos mencionadas 
no artigo 1º (todos os colaboradores e parceiros são vistos de forma 
igualitária e dialogam de forma livre com todos os níveis hierárquicos 
da empresa), à não-discriminação de qualquer tipo contida no artigo 2º 
(a empresa acredita no potencial da diversidade como fonte criativa de 
idéias que se complementam), ao direito ao trabalho e condições equi-
tativas abordado no artigo 23º (a Comunicarte garante salários justos e 
condições de trabalho dignas e confortáveis a todos os seus colabora-
dores), entre outros.

A presidência da Comunicarte está sempre atenta ao desenvolvimento 
individual de cada funcionário e dialoga, diariamente, com seus colabo-
radores, de modo que todos os direitos mencionados acima sejam as-
segurados. Há, também, o Código de Conduta, que é aplicado nas ações 
e decisões diárias de cada colaborador da empresa. A importância da 
aplicação do Código de Conduta em todas as ações e decisões dos co-
laboradores é lembrada constantemente pela presidência da empresa.

2. As empresas devem certificar-se de que suas corporações não sejam 
cúmplices de abusos em direitos humanos.



TRABALHO

3.
As empresas devem apoiar a 
liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva
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A Comunicarte é ligada ao sindicato Nacional de Profissionais de 
Propaganda (SINAPRO). Também mantém vínculos com a Conse-
lho Regional de Economia (CORECON). Estimula a participação de 
seus funcionários nos órgãos e associação de classe, respeita in-
tegralmente as resoluções tomadas nas assembléias e mantém 
diálogo permanente com seus colaboradores diretos. Nas ativida-
des de assessoria e consultoria, promove junto aos clientes a mo-
bilização das comunidades e a participação em audiências públi-
cas. Monitora os temas sociais presentes nas telenovelas exibidas 
pela Rede Globo de Televisão.

COMPROMISSO

TRABALHO

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio.

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Educação Ambiental (PEA). 

No Sistema de Avaliação (SISA) 
desenvolvido e utilizado pela Co-
municarte para avaliação dos 
projetos socioambientais e cul-
turais apoiados pela Unimed-
Rio, aqueles que apresentam di-
versidade de parceiros, alianças 

A Comunicarte promove encon-
tros com representantes das 
comunidades pesqueira e, utili-
zando de Metodologias Participa-
tivas,  intermedeia a negociação 

Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais, 
Ambientais e Culturais

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Cliente: UNIMED-RIO

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio Grande do Norte (UN RNCE)

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

estratégicas e associações e visam ao benefício da sociedade como 
um todo, obtêm melhores pontuações. Além disso, nos relatórios que 
apresentam os resultados da avaliação e nos eventos de capacita-
ção para os gestores dos projetos apoiados, a Comunicarte indica e 
estimula o estabelecimento de novas parcerias e associações a fim 
de criarem formas de negociações que represente maior articulação 
para a instituição.

entre Empreendedor e Comunidade Pesqueira, sob observação do 
órgão ambiental, para que sejam atendidos os critérios de reconheci-
mento efetivo do Direito à Negociação coletiva dos Projetos que cada 
comunidade quer elaborar para compensação ambiental. 



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconheci-
mento efetivo do direito à negociação coletiva.

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comunidades Vizinhas ao 
Emissário de Efluentes do Comperj.

Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Maranhão, a serem realo-
cadas para implementação da fábrica da Empresa.

No âmbito do objetivo central da 
pesquisa de conhecer o cenário 
e os atores com os quais a em-
presa irá se relacionar direta ou 
indiretamente, está presente o 
levantamento de informações so-
bre possíveis canais diálogo entre 
Empresa e moradores. Busca-se, 

Em função da implantação de 
uma fábrica em Imperatriz, no 
Maranhão, foi proposta e apro-
vada pelos órgãos competentes a 
realocação do povoado de Baca-
ba. A contratação dos serviços da 
Comunicarte teve como principal 

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e 
Cultural das Comunidades Vizinhas ao Emissário 
de Efluentes do Comperj

Programa de Apoio às Familías do Povoado de Bacaba

Cliente: PETROBRAS - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

dessa forma criar espaço para a troca de opiniões e possíveis negocia-
ções na busca das melhores soluções para ambos. Os instrumentos 
de coletas de dados utilizados para os diferentes grupos - moradores, 
pescadores, representantes de equipamentos sociais e líderes comu-
nitários previram o levantamento de informações voltados aos hábitos 
de cada um deles. Os resultados permitirão que a Empresa estabeleça 
um canal de diálogo efetivo e propicie a negociação coletiva para a 
implantação de um ambiente de respeito e de boa vizinhança.

objetivo fazer o acompanhamento das famílias a serem realocadas de 
forma a permitir o livre diálogo, o esclarecimento das dúvidas e o nível 
de satisfação das comunidades em relação aos procedimentos ado-
tados. Adotando esta prática, a liberdade de expressão de opinião e a 
pré-disposição da Empresa em ouvir às comunidades permitem um 
ambiente de negociação entre as partes.



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede Imperatriz de Combate à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes.

Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com stakeholders da MPX e OGX no Complexo 
Parnaíba - MA.

A Rede Imperatriz é formada por 
entidades e organizações que 
possuem autonomia para interfe-
rir nas atitudes locais e mitigar à 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, tais como Conse-
lho Tutelar, Conselho Municipal, 
empresas locais, rede hoteleira, 

A elaboração do Plano Integrado 
de Relacionamento para a EBX  
buscou apoiar o Grupo e suas 
empresas para se relacionar de 
forma transparente e benéfica 
com todos os stakeholders en-
volvidos em seus empreendimen-
tos, incluindo as associações e 
os sindicatos de classe impacta-
dos pelos empreendimentos em 
questão. A partir de transtornos 

Rede Imperatriz de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Plano Integrado de Relacionamento

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Cliente: EBX

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

dentre outros. A Suzano atua apoiando as ações da Rede. A contrata-
ção da Comunicarte como orientadora das ações de comunicação visa 
a busca pelas estratégias mais adequadas e acertivas como contribui-
ção ao alcance dos objetivos.
As ações propostas buscam promover a articulação e negociação  en-
tre os diferentes públicos, a troca de experiência e opiniões e o com-
partilhamento de idéias e soluções entre os membros da Rede.

sociais e ambientais dos empreendimentos, foram desenvolvidas es-
tratégias de relacionamento capazes de promover o diálogo aberto 
e a participação de associações, reconhecendo e apoiando, assim, a 
negociação coletiva.
Ao propor, em seus Planos Estratégicos de Relacionamento, a reali-
zação de reuniões estratégicas com comunidades, entidades e autori-
dades dentro da área de abrangência dos empreendimentos, a Comu-
nicarte contribuiu para o cumprimento do Terceiro Princípio do Pacto 
Global. Essas reuniões, quando implementadas, edificam um espaço 
de debate coletivo que possibilita o reconhecimento das expectativas 
das comunidades e o esclarecimento de dúvidas.



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

A preparação de interlocutores 
da Vale para audiência pública do 
Terminal da Ilha Guaíba, da Cons-
trução Barragem Maravilhas III 
e o Complexo Vargem Grande foi 
um produto elaborado pela Co-
municarte a fim de esclarecer o 
público interno da empresa quan-
to à importância do diálogo e da 
atuação com ética em relação às 
comunidades envolvidas que es-
tariam presentes nesse encontro. 
Um dos intuitos dessa preparação 
é enriquecer a visão desses atores 
quanto à relevância do relaciona-
mento e envolvimento igualitário, 
justo e transparente com as co-
munidades que serão direta ou 
indiretamente afetadas pelas ati-

A elaboração dos Planos de Co-
municação para a Vale visa a 
apoiar a empresa para se rela-
cionar de forma transparente e 
benéfica com todos os stakehol-
ders envolvidos em seus empre-
endimentos, inclusive as diversas 
associações e os sindicatos de 
classe impactados pelos empre-
endimentos em questão. Para 
cada empreendimento, foram 

Treinamento para Participação em Audiência Pública

Plano de Comunicação e Relacionamento para 
Promoção do Diálogo Social

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

vidades do empreendimento em 
questão. Outro intuito é treinar o 
público interno da empresa quan-
to à postura proativa, receptiva e 
dialógica que deve ter durante 
as audiências públicas, particu-
larmente quanto às comunida-
des envolvidas, destacando-se a 
transparência das informações 
transmitidas e a verdade conti-
da em seu discurso. A audiência 
pública é, em si, um instrumento 
da Justiça para que se garanta a 
negociação coletiva em prol de um 
objetivo final.
Tendo em vista o escopo e os re-
sultados desse projeto, pode-se 
dizer que ele está alinhado com a 
Declaração Universal dos Direitos 

desenvolvidas estratégias de co-
municação voltadas para cada 
público de interesse, de forma 
a promover o diálogo aberto e a 
participação de associações, re-
conhecendo e apoiando, assim, a 
negociação coletiva.
Ao propor, em seus Planos Es-
tratégicos de Comunicação, a 
realização de reuniões estratégi-
cas com comunidades, entidades 

Humanos da ONU, direta ou indi-
retamente, quanto aos seguintes 
artigos que dizem respeito à li-
berdade de associação e ao re-
conhecimento efetivo do direito à 
negociação efetiva:  18º, 19º, 20º 
e 21º, visto que contribui para que 
as pessoas dessas comunidades, 
respectivamente: a) exerçam seu 
direito à liberdade de manifestar 
seu pensamento, sua consciência 
e sua convicção; d) exerçam seu 
direito à liberdade de opinião e ex-
pressão e de procurar, receber e 
difundir informações e idéias; e e) 
exerçam seu direito à liberdade de 
reunião e de associação pacíficas.

e autoridades dentro da área de 
abrangência dos empreendimen-
tos, a Comunicarte contribuiu 
para o cumprimento do Terceiro 
Princípio do Pacto Global. Essas 
reuniões edificaram um espaço 
de debate coletivo que possibili-
tou o reconhecimento das expec-
tativas das comunidades e o es-
clarecimento de dúvidas.

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Maravilhas III e Complexo 
Vargem Grande

Projeto: Jangada Itabiritos 

Cliente: VALE

Cliente: VALE



A Comunicarte, tanto nas comunidades nas quais exerce sua função 
de facilitadora social, quanto nos escritórios da empresa, apóia e 
dissemina a livre associação e o direito à negociação coletiva, res-
peitando, assim, o Terceiro Princípio do Pacto Global e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, principalmente quanto aos artigos 
18º, 19º e 20º, que tratam, respectivamente: a) do direito à liberdade 
de manifestar o pensamento, a consciência e a convicção; b) do direito 
à liberdade de opinião e expressão e de procurar, receber e difundir 
informações e idéias; e c) do direito à liberdade de reunião e de asso-
ciação pacíficas.

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.



As empresas devem apoiar 
a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado e 
compulsório.4.

TRABALHO
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TRABALHO

A remuneração da força de trabalho da Comunicarte é, no mí-
nimo, 1.5 vezes o piso salarial das categoriais funcionais. Nas 
ações indiretas, procura-se esclarecer os direitos e deveres dos 
trabalhadores, repudiando-se qualquer forma de exploração da 
mão de obra na cadeia produtiva que integramos.

COMPROMISSO

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Maranhão, a serem re-
alocadas para implementação da Fabrica da Empresa. 

Ao longo de 2012, a Comunicarte 
identificou e monitorou, em todas 
as telenovelas da TV Globo, cenas 
que discorreram sobre diversos 
temas relacionados aos Direitos 
Humanos.

Em função da implantação de 
uma fábrica em Imperatriz, no 
Maranhão, foi proposta e apro-
vada pelos órgãos competentes a 
realocação do povoado de Baca-
ba. A contratação dos serviços da 
Comunicarte teve como principal 
objetivo fazer o acompanhamento 
das famílias a serem realocadas 

Programa de Merchandising Social das novelas da 
TV Globo

Programa de Apoio às Famílias do Povoado de Bacaba

Cliente: TV Globo - CGCOM

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

O direito dos trabalhadores é um dos temas oficiais acompanhados pelo 
sistema de monitoramento e avaliação utilizado pela TV Globo e pela Co-
municarte para realizar esse trabalho. 
Em 2012, as telenovelas da TV Globo abordaram o tema ‘Direito dos tra-
balhadores’, condenando o não-cumprimento das leis trabalhistas e de-
nunciando o trabalho escravo oriundo do tráfico de pessoas.

de forma a permitir o livre diálogo, o esclarecimento das dúvidas e o 
nível de satisfação das comunidades em relação aos procedimentos 
adotados. A empresa, ao adotar as diretrizes do Banco Mundial como 
eixo estruturador, se propõe a fornecer condições iguais ou melhores 
às famílias que serão realocadas. Desta forma, ao manter o padrão de 
vida e evitar que haja prejuízos nas atividades econômicas das famí-
lias, reduz-se a probabilidade de aumento de desemprego, que pode-
ria desencadear práticas de trabalho forçado ou compulsório.



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva.

Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede Imperatriz de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Concepção do Espaço Realizar.

A Rede Imperatriz é formada por 
entidades e organizações que 
possuem autonomia para inter-
ferir nas atitudes locais e mitigar 
à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, tais como Con-
selho Tutelar, Conselho Munici-
pal, empresas locais, rede ho-
teleira, dentre outros. A Suzano 

O Espaço Realizar visa a prepa-
ração e capacitação de profis-
sionais para ofertas de postos de 
trabalho existentes, de empresas 
conveniadas. Após a implementa-
ção, que deve ter início em 2013, 
os cursos de capacitação poderão 
impactar diretamente a  geração 
de renda para homens e mulhe-

Rede Imperatriz de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Espaço Realizar

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Parceria: Instituto Invepar, Unisuam e Comunicarte

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

atua apoiando as ações da Rede. A contratação da Comunicarte como 
orientadora das ações de comunicação visa a busca pelas estratégias 
mais adequadas e acertivas como contribuição ao alcance dos obje-
tivos.
As ações propostas visam aumentar o nível de conhecimento dos pú-
blicos envolvidos acerca do tema a fim de contribuir para combater a 
exploração sexual de crianças e adolescentes em todas as suas for-
mas, incluindo a possibilidade de serviços forçados.

res,  e contribuir para a autono-
mia laboral dos moradores de 
baixa renda das comunidades vi-
zinhas, resultando, portanto, na  
eliminação de formas de trabalho 
forçado ou compulsório.



Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à 
Linha Amarela - LAMSA

O trabalho teve como objetivo  
capacitar agentes comunitários 
de comunidades vizinhas à Li-
nha Amarela para a elaboração 
e a gestão de projetos sociais de 
qualidade, além de treiná-los em 
captação de recursos e forma-
ção de mecanismos para garan-
tir a sustentabilidade financeira 
de suas organizações. Os cursos 
foram concebidos e realizados 

Programa Iniciativas Locais

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

por profissionais da Comunicarte. Ao criar oportunidades para que os 
participantes sejam capazes de gerir seus projetos e depender cada 
vez menos de atores externos, as oficinas contribuem para que eles 
adquiram autonomia para crescerem e desenvolverem-se, e tenham 
condições de impactar positivamente a geração de renda dos profis-
sionais atuantes. Através do ensino, promove-se o respeito aos direi-
tos fundamentais, a crença na dignidade e no valor da pessoa humana 
e a busca pela igualdade de direito dos homens e mulheres que deci-
diram buscar melhores condições de vida. Esses fatores combinados 
minimizam ou eliminam as possibilidades de prática de trabalhos for-
çados dentro de seus limites de influência.

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

Ao planejar a simulação da au-
diência púbica do Terminal da 
Ilha Guaíba, do Complexo Var-
gem Grande e da Construção da 
Barragem Maravilhas III, da Vale, 
a Comunicarte identificou te-
mas relacionados a contratação 
de mão de obra e programas de 
qualificação profissional previs-
tos pela Empresa, e reforçou a 
importância da clareza na divul-
gação dessas informações. Desta 
forma, além de  demonstrar que 

Treinamento para Participação em Audiência Pública

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

não adota comportamento rela-
cionados à qualquer tipo de tra-
balho forçado, levanta este tema 
entre os participantes, contri-
buindo para evidenciar o tipo de 
mão de obra adequada e neces-
sária para a implantação do em-
preendimento e incentivando que 
outras empresas adotem o mes-
mo comportamento. Esta é uma 
das formas de encorajar a po-
pulação a identificar e denunciar 
qualquer tipo de trabalho forçado.

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Ma-
ravilhas III e Complexo Vargem Grande

Cliente: VALE 



3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva.

A presidência da Comunicarte está diretamente envolvida com todos 
os seus funcionários, a fim de promover o bem-estar e a garantia da 
qualidade de vida entre todos, estabelecendo, portanto, uma gestão 
contra o trabalho forçado, o trabalho compulsório e, inclusive, o tra-
balho excessivo, indo ao encontro dos direitos fundamentais do traba-
lho, previstos, por exemplo, nos artigos 23º e 24º da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e nas diretrizes básicas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), com relação ao trabalho decente.



As empresas devem 
apoiar a erradicação 
efetiva do trabalho 
infantil.5.
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TRABALHO

No Brasil ainda existe a exploração da mão de obra infantil, prin-
cipalmente em atividades agrícolas e nas periferias dos grandes 
centros urbanos. A erradicação do trabalho infantil deve ser um 
compromisso da sociedade brasileira. A Comunicarte promove, por 
meio de suas atividades e quando pertinente, ações contundentes 
de repúdio ao uso de crianças em atividades laborais.

COMPROMISSO

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

Ao longo de 2012, a Comunicarte 
identificou e monitorou, em todas 
as telenovelas da TV Globo, cenas 
que discorreram sobre diversos 
temas relacionados aos Direitos 
Humanos.
O direito da infância e da adoles-
cência é um dos temas oficiais 
acompanhados pelo sistema de 
monitoramento e avaliação utili-
zado pela TV Globo e pela Comuni-

Programa de Merchandising Social das novelas da 
TV Globo
Cliente: TV Globo - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

carte para realizar esse trabalho. Em 2012, o trabalho de monitoramento 
mostrou que a novela Cheias de Charme discutiu a questão do trabalho 
infantil. Na trama, Cida trabalhou como doméstica toda a sua infância, 
prejudicando a sua saúde física, psíquica e o seu desenvolvimento profis-
sional. Os ex-patrões da moça foram punidos, ratificando para o público 
que a prática merece repúdio e condenação. 
Assim, consideramos que o trabalho desenvolvido pela Comunicarte em 
parceria com a TV Globo contribui para a vasta divulgação da importância 
da abolição do trabalho infantil, assunto previsto, por exemplo, no Capí-
tulo V do Estatuto da Criança e do Adolescente.



5. As empresas devem apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.

Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Maranhão, a serem re-
alocadas para implementação da fábrica da Empresa 

Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede Imperatriz de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Em função da implantação de 
uma fábrica em Imperatriz, no 
Maranhão, foi proposta e apro-
vada pelos órgãos competentes a 
realocação do povoado de Baca-
ba. A contratação dos serviços da 
Comunicarte teve como principal 
objetivo fazer o acompanhamento 
das famílias a serem realocadas 

A Rede Imperatriz é formada por 
entidades e organizações que 
possuem autonomia para inter-
ferir nas atitudes locais e reduzir 
ou mitigar à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, tais 
como Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal, ampresas locais, rede 
hoteleira, dentre outros. A Suza-

Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba

Rede Imperatriz de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

de forma a permitir o livre diálogo, o esclarecimento das dúvidas e o 
nível de satisfação das comunidades em relação aos procedimentos 
adotados. A empresa, ao adotar as diretrizes do Banco Mundial como 
eixo estruturador, se propõe a fornecer condições iguais ou melhores 
às famílias que serão realocadas. Desta forma, ao manter o padrão de 
vida e evitar que haja prejuízos nas atividades econômicas das famí-
lias, o Programa reduzirá as chances de crianças trabalharem para 
aumentar a geração de renda dessas famílias, diminuindo, assim, o 
trabalho infantil desse povoado.

no atua apoiando as ações da Rede. A contratação da Comunicarte 
como orientadora das ações de comunicação visa a busca pelas es-
tratégias mais adequadas e acertivas como contribuição ao alcance 
dos objetivos.
As ações propostas visam aumentar o nível de conhecimento dos pú-
blicos envolvidos acerca do tema a fim de contribuir para combater a 
exploração sexual de crianças e adolescentes em todas as suas for-
mas, incluindo a possibilidade de trabalho infantil.



Concepção do Espaço Realizar.

Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à Linha Amarela - LAMSA.

O Espaço Realizar visa a prepa-
ração e capacitação de profis-
sionais para demandas reais de 
empresas conveniadas. Após a 
implementação desta  Central 
de Soluções Sociais, que deve 
ocorrer em 2013, os cursos de 
capacitação poderão impactar 
diretamente a  geração de ren-
da para homens e mulheres. Ao 
promover a qualificação de pais 
e mães e o fortalecimento dos 

O trabalho teve como objetivo  ca-
pacitar agentes comunitários de 
comunidades vizinhas à Linha 
Amarela para a elaboração e a 
gestão de projetos sociais de qua-
lidade, além de treiná-los em cap-
tação de recursos e formação de 
mecanismos para garantir a sus-
tentabilidade financeira de suas 
organizações. Os cursos foram 
concebidos e realizados por pro-
fissionais da Comunicarte. Através 
do ensino, cria-se oportunidades 
de aumentar o nível de conheci-

Espaço Realizar

Programa Iniciativas Locais

Parceria: Instituto Invepar, Unisuam e Comunicarte

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

núcleos familiares das comuni-
dades de baixa renda por meio 
de projetos de capacitação e es-
pecialização voltados ao mercado 
de trabalho, o Espaço contribuirá 
para a diminuição do número de 
crianças que trabalham e tam-
bém para aumentar a geração de 
renda dessas famílias, diminuin-
do, assim, o trabalho infantil nas 
comunidades vizinhas.

mento e instrução dos gestores 
sociais, promove-se o respeito aos 
direitos fundamentais, a crença 
na dignidade e no valor da pessoa 
humana e a busca pela igualdade 
de direito dos homens e mulheres 
que decidiram buscar melhores 
condições de vida. Esses fatores 
combinados minimizam ou elimi-
nam as possibilidades de prática 
de trabalho infantil dentro de seus 
limites de influência.

5. As empresas devem apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.



Atuação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq.

Realização de oficinas com crianças, adolescentes e artistas de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

A Fundação ABRINQ foi criada em 
1990, com o objetivo de mobilizar 
a sociedade para questões rela-
cionadas aos direitos da infância 
e da adolescência e, hoje, é um 
dos principais agentes no Brasil 
quanto à defesa desses direitos. 
Com sua atuação no Conselho 
Executivo da Fundação ABRINQ, 
a Comunicarte, por meio de seu 
fundador e diretor-presidente, 
defende e fomenta os direitos hu-
manos inalienáveis e específicos 
de toda criança e todo adolescen-
te. Dessa maneira, como todas as 

O projeto Arte Expressa é uma 
galeria a céu aberto, com 13 km 
de extensão, que visa a inclusão 
social através da arte. A Comuni-
carte foi contratada para realizar 
oficinas de arte e educação com 
crianças, adolescentes e artistas 
de comunidades vizinhas à Linha 

Arte Expressa

Fundação ABRINQ

Cliente: Korporativa

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

decisões finais da Fundação são 
tomadas por seu Conselho Exe-
cutivo, entendemos que a Comu-
nicarte atua de forma a garantir 
que os direitos humanos ligados 
à criança e ao adolescente sejam 
garantidos e promovidos, entre 
eles, a abolição do trabalho in-
fantil.
Essa atuação tangencia dire-
tamente a maioria dos direitos 
abordados pelo Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, tais como: 
a proteção integral à criança e 
ao adolescente (artigo 1º), a ga-

Amarela, no Rio de Janeiro, e posterior entrega das obras geradas à 
curadoria. Através do ensino, cria-se oportunidades de aumentar o 
nível de conhecimento e instrução dos participante, e promove-se a 
crença na dignidade e no valor da pessoa humana. A partir dos valores 
associados à arte, aumenta-se a consciência sobre direitos humanos 
e cidadania.  Destas oficinas podem ser formados porta-vozes  multi-
plicadores de causas relacionadas  à eliminação das possibilidades de 
prática de trabalho infantil.

5. As empresas devem apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.

rantia dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana es-
tendida a crianças e adolescentes 
(artigo 3º), o dever de assegurar, 
prioritariamente, a efetivação dos 
direitos de crianças e adolescen-
tes (artigo 4º) e a não-opressão 
e não-violência com relação aos 
direitos infanto-juvenis (artigo 
5º), direitos esses que dizem res-
peito, direta ou indiretamente, à 
proibição e abolição do trabalho 
infantil.



5. As empresas devem apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil.

Atuação na vice-presidência do Conselho Diretor da ANDI.

Atuação no Comitê Gestor da RNBE.

A missão da ANDI prevê contri-
buir para uma cultura de promo-
ção dos direitos da infância e da 
juventude, a partir de ações no 
âmbito do jornalismo e da pu-
blicidade em quaisquer das pla-
taformas midiáticas. Entre esses 
direitos, encontra-se o direito 
inalienável da criança ao estudo 
fundamental e a não-participação 
em qualquer forma de trabalho - 
abordando, portanto, aspectos 
da abolição do trabalho infantil. 

A Rede Não Bata, Eduque atua 
como movimento social com o 
objetivo de erradicar castigos fí-
sicos e humilhantes e estimular 
uma relação familiar respeitosa 
que garanta o direito das crian-
ças à integridade física e psico-
lógica e a seu pleno desenvolvi-
mento como ser humano e como 
cidadão, promovendo, assim, a 
abolição de qualquer forma de 
violência direcionada à criança, 
além da eliminação do trabalho 

O código de conduta da Comunicarte elimina toda e qualquer tipo de 
uso de mão de obra infantil para a realização de suas atividades. Essa 
postura, mais do que respeito ao princípio 9 da Declaração dos Direi-
tos da Criança - Não será permitido à criança empregar-se antes da 
idade mínima conveniente; de nenhuma forma será levada a ou ser-
lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que 
lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desen-
volvimento físico, mental ou moral - faz parte da filosofia da Empresa.

Agência de Notícias dos Direitos da Criança (ANDI)

Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

O diretor-presidente da Comunicarte atua como vice-presidente do 
Conselho Diretor da organização, de forma a zelar por esses direitos 
e assegurar que a missão da instituição seja diariamente alcançada.
Essa atuação atinge, diretamente, a maioria dos direitos humanos 
abordados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tais como: a 
proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 1º), a garantia dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana estendida a crian-
ças e adolescentes (artigo 3º), o dever de assegurar, prioritariamente, 
a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes (artigo 4º) e a 
não-opressão e não-violência com relação aos direitos infanto-juvenis 
(artigo 5º), direitos esses que dizem respeito, direta ou indiretamente, 
à proibição e abolição do trabalho infantil.

infantil. A Comunicarte, enquanto membro do Grupo Gestor, instância 
máxima de tomada de decisões, é responsável por elaborar, coorde-
nar e implementar as estratégias de ação definidas pela Rede. 
Essa atuação tem por base a maioria dos direitos abordados pelo Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, tais como: a proteção integral à 
criança e ao adolescente (artigo 1º), a garantia dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana estendida a crianças e adoles-
centes (artigo 3º), o dever de assegurar, prioritariamente, a efetivação 
dos direitos de crianças e adolescentes (artigo 4º) e a não-opressão 
e não-violência com relação aos direitos infanto-juvenis (artigo 5º), 
direitos esses que dizem respeito, direta ou indiretamente, à proibição 
e abolição do trabalho infantil.



As empresas devem apoiar 
o fim da discriminação 
relacionada ao emprego e 
cargos.6.
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TRABALHO

Na Comunicarte não há discriminação de nenhuma espécie. Trabalham 
mulheres (cerca de 70%) e homens, diferente etnias e orientações se-
xuais e portadores de necessidades especiais. Os salários e acesso a 
cargos gerenciais estão assegurados a todos. Mesmo com uma equi-
pe pequena, é possível contemplar a diversidade. Nas ações junto ao 
clientes, promovemos a equidade de gênero, o direito dos portadores de 
necessidade especiais, a diversidade étnica e as orientações sexuais.

COMPROMISSO

Concepção do Espaço Realizar.

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

O Espaço Realizar visa a preparação e capacitação de profissionais 
para demandas reais de empresas conveniadas. Dentre as ações pla-
nejadas está a parceria com o Sindicato de Empresas na Construção 
Civil, que desenvolve o projeto “Mão na Massa”, que tem o objetivo 
de preparar mulheres para trabalhar em funções da construção civil 
(como pedreiras, pintoras, carpinteiras de forma, eletricistas e arma-
doras). Além de desenvolver ações em favor da igualdade de gênero, o 
projeto também contribuirá para erradicar qualquer forma de discri-
minação étnica ou racial.

Ao longo de 2012, a Comunicarte identificou e monitorou, em todas as 
telenovelas da TV Globo, cenas que discorreram sobre diversos temas 
sociais, dentre os quais as questões relacionadas à discriminação, in-
clusive no emprego.

Espaço Realizar

Programa de Merchandising Social das novelas da 
TV Globo

Parceria: Instituto Invepar, Unisuam e Comunicarte

Cliente: TV GLOBO - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:



Atuação no Conselho Gestor da SBRASH.

Atuação na vice-presidência da ADVB-PE.

Por meio da atuação do diretor-presidente da Comunicarte no Conse-
lho Gestor da SBRASH, promovemos a igualdade de direitos e a não-
discriminação no campo da sexualidade humana entre profissionais 
da área, ação cujo alcance reverbera na sociedade como um todo.
Quanto à eliminação da discriminação no emprego, acreditamos que 
essa atuação atinge, especialmente, os seguintes artigos da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos: artigo 1º (ao abordar a igualda-
de, a liberdade e a equidade de direitos concernentes à sexualidade 
humana), artigo 2º (ao promover o entendimento quanto aos direitos e 
liberdades sem qualquer tipo de discriminação de gênero ou orienta-
ção afetiva), artigo 7º (ao fornecer estudos científicos que colaboram 
com a promoção da equidade e da igualdade entre homens e mulheres 
e de pessoas homoafetivas perante a lei), entre outros.
Os estudos que envolvem essas questões chegam à sociedade como 
um todo, através da atuação dos profissionais envolvidos na SBRASH, 
alcançando, inclusive, o âmbito corporativo.

O fundador e diretor-presidente da Comunicarte, Márcio Schiavo, é 
também vice-presidente da Associação de Dirigentes de Venda e Ma-
rketing do Brasil de Pernambuco (ADVB-PE). Por meio dessa atuação, 
em nome da Comunicarte, ele promove a atuação justa e responsável 
de empresas cujos executivos são filiados à Associação, inclusive no 
que tange a questões de equidade de gênero, igualdade racial e pro-
moção da diversidade em âmbito corporativo.

Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade 
Humana (SBRASH)

Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do 
Brasil de Pernambuco (ADVB-PE)

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

6. As empresas devem apoiar o fim da discriminação relacionada ao 
emprego e cargos.



6. As empresas devem apoiar o fim da discriminação relacionada ao 
emprego e cargos.

A Comunicarte preza pela diversidade de pessoas e ideias como forma 
de alcançar soluções por meio de processos criativos e inovadores. 
Sabemos que as diferenças podem ser um celeiro de idéias mais só-
lidas e robustas que incorporam visões distintas, a fim de se chegar 
a uma solução única. Por isso, contratamos pessoas analisando as 
capacitações e o potencial humano de cada uma, e não somente pelo 
seu histórico profissional.

Além disso, a Comunicarte abomina qualquer forma de discriminação 
e/ou preconceito quanto a gênero, raça, orientação afetiva ou de qual-
quer outra natureza, respeitando, entre outros, os artigos 7º e 23º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.



As empresas devem 
adotar uma abordagem 
preventiva para os 
desafios ambientais.

MEIO
AMBIENTE

7.
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MEIO AMBIENTE

Nas ações diretas, a Comunicarte adota ações de proteção ambiental 
e promoção de comportamentos alinhados ao desenvolvimento susten-
tável. Desde a localização de seu escritório (em condomínio com ISO 
14.000, reaproveitamento das águas, 83% de área verde, por exemplo), 
até suas ações mais simples como coleta seletiva, reaproveitamento 
de materiais de consumo e equipamentos, o compromisso com o meio 
ambiente está sempre presente. Junto aos clientes e parceiros, tam-
bém as ações mitigadoras e preventivas são privilegiadas cotidiana-
mente, produzindo-se inclusive materiais informativos e educativos a 
este respeito.

COMPROMISSO

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento para Licenciamento Am-
biental do Terminal Portuário Grandis - ações de relacionamento com foco na  descontinuidade do projeto.

As atividades previstas do Pro-
grama estão 100% alinhadas ao 
processo de licenciamento am-
biental, abrangendo as exigências 
legais e as iniciativas corporati-
vas para implantação de Termi-
nal Portuário. Deste modo, a es-
sência do projeto é a preservação 
do meio ambiente. As atividades, 
que incluem o diálogo com toda a 
população diretamente impacta-
da pelo futuro empreendimento e 
stakeholders igualmente interes-
sados, buscam mantê-los infor-
mados sobre todos os impactos 

Programa de Comunicação e Relacionamento para 
Terminal Portuário Grandis

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

socioambientais e seus respectivos programas de compensação ou 
mitigação. É parte do processo, inserir esses atores nas medidas fo-
cadas na preservação do meio ambiente.
Mesmo com as alterações do projeto em função das análises dos 
estudos de viabilidade econômica, social e ambiental, os princípios 
do Programa nortearam as ações de relacionamento voltadas à des-
continuidade do empreendimento na localidade inicialmente prevista. 
Foram realizadas reuniões de diálogo com líderes locais, moradores 
e associações a fim de comunicar a descontinuidade do projeto, as im-
plicações e impactos decorrentes da mudança, esclarecer eventuais 
dúvidas e dar continuidade às orientações focadas nos cuidados com 
o meio ambiente, que extrapolam as exigências legais e integram o 
esforço de assegurar ações de educação ambientais nas comunidades 
onde se tem oportunidades de estabelecer um diálogo.



Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas da TV Globo.

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio.

O trabalho de Merchandising So-
cial é fruto de uma sugestão da 
Comunicarte de utilizar as tele-
novelas como plataforma para 
ações socioeducativas para gran-
des audiências. No Brasil o im-
pacto de inserções de mensagens 
socioeducativas possui alto im-
pacto positivo, pois atinge grande 

A Comunicarte monitora e avalia 
o projeto Papel Pinel, que recebe 
doação de papel da Unimed-Rio. 
O Projeto, por sua vez, reutiliza o 
material em oficinas terapêuticas 
com pacientes que apresentam 
problemas psiquiátricos. O fruto 
desse trabalho é a construção de 
blocos, agendas e cadernos, pro-

Programa de Merchandising Social das novelas da 
TV Globo

Projetos sociais, ambientais e culturais apoiados 
pela Unimed-Rio

Cliente: TV GLOBO - CGCOM

Cliente: UNIMED-RIO

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

parte da sociedade brasileira, visto que a TV Globo é a maior emissora 
do país e as novelas estão inseridas na cultura popular de seu povo. 
Ao longo de 2012, a Comunicarte identificou e monitorou, em todas 
as telenovelas da TV Globo, cenas que discorreram sobre questões 
sociais universais. 
Em 2012, a Comunicarte monitorou ações relacionadas a abordagem 
preventiva para os desafios ambientas em quatro produções. A temá-
tica foi apresentada de forma pontual e todas as inserções tiveram 
mensagens socioeducativas.

duzidos de forma artesanal e comercializado pelo próprios participan-
tes/pacientes do projeto.
Além do Papel Pinel, o projeto Arredores da Escola, também apoiado 
pela Unimed-Rio e monitorado pela Comunicarte, apresenta um ca-
ráter preventivo para os desafios ambientais. Em sua metodologia, o 
projeto trabalha as questões de preservação ambiental com alunos 
de três escolas e incentivam para que o conteúdo trabalhado com os 
alunos sejam replicados ara demais turmas das escolas.

7. As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.



7. As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Educação 
Ambiental (PEA).

Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública sobre potencial de risco das 
faixas de duto.

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, no Rio de Janeiro.

O Serviço prestado por essa con-
sultoria tem em seu cerne a Edu-
cação Ambiental. O Projeto faz 
parte do Programa de Educação 
Ambiental do Órgão Nacional Fis-

O Programa elaborada pela Petro-
bras, com base no regulamento da 
ANP visa conscientizar a popula-
ção afetada pelas operações so-
bre os riscos potenciais  inerentes 

A avaliação socioambiental con-
templou o mapeamento de pon-
tos de interesse ambiental e a 
análise da forma da ocupação 
territorial das comunidades pes-

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Plano de Comunicação para Simulado de Emergência

Pesquisa de Avaliação Socioambiental 

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

calizador do Meio Ambiente.  A descrição do próprio projeto e palestras 
de Responsabilidade Ambiental nas Comunidades são evidência dessas 
atividades e  atendem ao estabelecido no Princípio 7 do Pacto Global. 

às atividades e subsidiá-la de informações que propiciem medidas que 
evitem acidentes locais. A mobilização do público interferente com os 
dutos envolve a conscientização de práticas responsáveis relacionadas 
ao meio ambiente sob a ótica da prevenção de danos.

quisadas.  Diante dos resultados obtidos, que incluem a percepção 
dos moradores sobre os impactos e a realidade local, será possível 
propor ações que tenham uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais nas áreas de influência direta do estaleiro.

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio Grande do Norte 
(UN RNCE)

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)

Cliente: PETROBRAS - Estaleiro Inháuma



7. As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comunidades 
Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj.

É parte da pesquisa o mapea-
mento de pontos de interesse 
ambiental e a análise da forma 
da ocupação territorial das co-
munidades que serão impacta-
das.  Diante dos resultados obti-
dos, que incluem a percepção dos 

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural 
das Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes 
do Comperj

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

moradores sobre os impactos e a 
realidade local, será possível pro-
por ações que tenham uma abor-
dagem preventiva aos desafios 
ambientais analisados no EIA/
RIMA e conhecidos e percebidos 
pela população.

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação do 
Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).

O Plano de Comunicação e Res-
ponsabilidade Social elaborado 
pela Comunicarte contém as ma-
cro-diretrizes e micro-ações que 
orientam a atuação da Dédalos 
Consultoria Ambiental na mobili-

Plano de Comunicação e Responsabilidade 
Social para o Corredor Ecológico do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro

Cliente: DÉDALOS CONSULTORIA AMBIENTAL

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

zação, treinamento e desmobilização da força de trabalho alocada no 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Dentre as ações 
propostas pela Comunicarte, estão presentes atividades de mobiliza-
ção e conscientização sobre desafios ambientais e proposição de me-
didas preventivas.

Cliente: PETROBRAS - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)



7. As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.

Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à Linha Ama-
rela - LAMSA

O trabalho teve como objetivo  
capacitar agentes comunitários 
de comunidades vizinhas à Li-
nha Amarela para a elaboração 
e a gestão de projetos sociais de 
qualidade, além de treiná-los em 
captação de recursos e formação 
de mecanismos para garantir a 
sustentabilidade financeira de 

Programa Iniciativas Locais

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

suas organizações. Os cursos foram concebidos e realizados por pro-
fissionais da Comunicarte. Neste trabalho, buscou-se fazer com que os 
alunos refletissem, entendessem e aplicassem o conhecimento no dia a 
dia de suas organizações sociais, respeitando e valorizando as realida-
des sociais, ambientais econômicas e psicológicas de cada um. Dentre 
outros temas, os gestores foram alertados quando à importância de 
inserir estratégias de prevenção de danos ambientais em seus modelos 
de negócio, dentro nos limites de sua própria cadeia produtiva.

Realização de oficinas com crianças, adolescentes e artistas de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA

O projeto Arte Expressa é uma 
galeria a céu aberto, com 13 km 
de extensão, que visa a inclusão 
social através da arte. A Comuni-
carte foi contratada para realizar 
oficinas de arte e educação com 
crianças, adolescentes e artistas 
de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela, no Rio de Janeiro, e 

Arte Expressa

Cliente: Korporativa

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

posterior entregadas obras  à curadoria. Dentre os temas discutidos 
nas oficinas estiveram presente: os 3 Rs da sustentabilidade ambien-
tal - reduzir, reutilizar e reciclar, as consequências da falta de cuidado 
com o meio ambiente, os prejuízos causados pela má administração 
do lixo, o tempo de degradação destes no meio ambiente, as diferentes 
formas de coleta seletiva e algumas maneiras de reaproveitá-lo  e  a 
necessidade de se adotar práticas de prevenção aos desafios ambien-
tais. Os temas tratados serviram de inspiração à criação das obras.



7. As empresas devem adotar uma abordagem preventiva para os 
desafios ambientais.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

O foco do trabalho foi preparar os 
interlocutores da Vale para audi-
ência pública do Terminal da Ilha 
Guaíba, Construção da Barragem 
Maravilhas III - Complexo Vargem 
Grande. 
O treinamento, em forma de simu-
lação de audiência pública tal qual 
acontece no processo de licencia-
mento ambiental, é pautado no 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
do empreendimento.  O trabalho 
realizado estimula os representan-

Treinamento para participação em Audiência Pública

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

tes da empresa a esclarecerem todos os impactos, sejam eles positivos 
ou negativos, e as medidas mitigadoras e compensatórias previstas pela 
Empresa. Além disso, os representantes são igualmente treinados a res-
ponderem dúvidas levantadas durante o evento. Para isso, são identificas 
as principais temáticas, sobretudo as  socioeconômicas e ambientais, e 
preparados discursos verdadeiros, transparentes e coerentes.Os interlo-
cutores, ao conhecer o Estudo de forma mais profunda, fica apto a res-
ponder com clareza todas as dúvidas dos participantes no que tange os 
impactos ambientais. Nesse tipo de serviço, a Comunicarte contribuiu 
para que as leis ambientais brasileiras sejam efetivamente monitoradas 
e implantadas, e para que as empresas adotem uma postura mais pro-
ativa quanto aos Impactos Ambientais e as medidas preventivas, mitiga-
doras e compensatórias.

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Maravilhas III e Complexo 
Vargem Grande

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é coordenador 
do Comitê de Responsabilidade 
Social do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP). Por meio de sua coorde-
nação, representando os valores 
e visões da empresa, ele leva ao 
Comitê propostas para a atuação 
alterativa quanto à produção e 
consumo energéticos do país, re-
forçando a urgência da diversifi-
cação de nossa malha energética 
(dependemos, quase que exclu-
sivamente, da energia hídrica, 
enquanto temos potencial em ou-

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP)
Papel da Comunicarte:

tras energias renováveis, como a 
eólica e a marítima) a fim de agir 
de maneira proativa e preventiva, 
trazendo soluções, desde já, aos 
desafios ambientais futuros.
Por meio da atuação de seu di-
retor-presidente, a Comunicarte 
coopera para que as noções de 
responsabilidade ambiental se-
jam inseridas na pauta dos líde-
res da indústria do petróleo o que, 
acreditamos, contribui de forma 
muito positiva para o avanço da 
questão na indústria do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis.

Cliente: VALE



MEIO
AMBIENTE

As empresas devem tomar 
iniciativas para promover 
maior responsabilidade 
ambiental8.
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MEIO AMBIENTE

Repensar as atividades, reduzir, reutilizar e reciclar tudo o que for pos-
sível: este é um compromisso permanente de nossa empresa. O foco 
das atividades da Comunicarte são ações socioambientais. Os princi-
pais serviços voltam-se para colaborar com os clientes no exercício 
responsável das relações com o meio ambiente e com os diversos seg-
mentos das comunidades com as quais se relacionam.

COMPROMISSO

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento para Licenciamento Am-
biental do Terminal Portuário Grandis - ações de relacionamento com foco na  descontinuidade do projeto.

As atividades previstas do Pro-
grama estão 100% alinhadas ao 
processo de licenciamento am-
biental, abrangendo as exigên-
cias legais e as iniciativas cor-
porativas para implantação de 
Terminal Portuário. Deste modo, 
a essência do projeto é a preser-
vação do meio ambiente. As ativi-
dades, que incluem o diálogo com 
toda a população diretamente im-
pactada pelo futuro empreendi-
mento e stakeholders igualmente 

Programa de Comunicação e Relacionamento para 
Terminal Portuário Grandis

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

interessados, buscam mantê-los informados sobre todos os impactos 
socioambientais e seus respectivos programas de compensação ou 
mitigação. É parte do processo, por um lado, demonstrar as iniciativas 
da empresa relacionadas aos cuidados com o meio ambiente, e por 
outro lado, aumentar o conhecimento do público de relacionamento 
da Empresa sobre as melhores práticas de responsabilidade ambien-
tal, bem como provê-los de informação que os tornem capazes de re-
conhecer riscos e danos ambientais, bem como as medidas efetivas.
Mesmo com as alterações do projeto em função das análises dos es-
tudos de viabilidade econômica, social e ambiental, os princípios do 
Programa nortearam as ações de relacionamento voltadas à descon-
tinuidade do empreendimento na localidade incialmente prevista. 



Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Educação 
Ambiental (PEA).

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Cajú, no Rio de Janeiro.

Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência.

O Projeto inclui capacitação na 
utilização das ferramentas par-
ticipativas para elaboração dos 
projetos de compensação.  Nessa 

Em função dos resultados da ava-
liação socioambiental foram su-
geridas iniciativas que promovam 
melhoria das condições ambien-
tais e de educação com relação 

Ao contratar os serviços da Co-
municarte, a Petrobras reforça a 
busca pela elaboração de estra-
tégias acertivas de comunicação 

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Pesquisa de Avaliação Socioambiental 

Plano de Comunicação para Simulado de Emergência

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

capacitação, incluímos palestras de Responsabilidade Socioambiental 
que sensibilizam o público da área de influência para sua responsabi-
lidade com  o meio ambiente. 

ao ambiente nas comunidades visitadas, que, entre outras questões, 
visa a mudança de comportamento com foco nos 3 Rs - reduzir, reu-
tilizar e reciclar, além do (re)conhecimento e compromisso com a 
preservação dos ecossistemas locais que são fonte de subsistência e 
renda de grande parte da população da região.

com os públicos-alvo do simulado. As ações sugeridas no Plano in-
cluem mensagens de conscientização quanto às medidas preventivas 
e a importância de adotar práticas social e ambientalmente responsá-
veis em prol de um bem comum.

8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio 
Grande do Norte (UN RNCE)

Cliente: PETROBRAS - Estaleiro Inháuma

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Elaboração de Programa de conscientização e moilização pública sobre potencial de risco das 
faixas de duto.

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comunidades 
Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj

O Programa elaborada pela Pe-
trobras, com base no regulamen-
to da ANP visa conscientizar a 
população afetada pelas opera-
ções sobre os riscos potenciais  
inerentes às atividades e subsi-

Entre as recomendações prove-
nientes dos resultados da pes-
quisa estão iniciativas que pro-
movam melhoria das condições 
ambientais e de educação com 
relação ao ambiente nas comuni-

Programa de Conscientização e Mobilização Pública

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das 
Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

dia-la de informações que propiciem medidas que evitem acidentes 
locais. A mobilização do público interferente com os dutos envolve a 
conscientização de práticas responsáveis relacionadas ao meio am-
biente e possibilita a promoção de adoção de atitudes ambientalmente 
responsáveis, tanto por parte da população afetada, quanto por parte 
da Empresa.

dades impactadas pelo empreendimento, que, entre outras questões, 
visa a mudança de comportamento para reduzir a poluição dos cursos 
d’água da região, além do (re)conhecimento e compromisso com a 
preservação dos ecossistemas locais que são fonte de subsistência e 
renda de grande parte da população da região.

Cliente: PETROBRAS - Refinaria Getúlio Vargas (REPAR)

Cliente: PETROBRAS - Complexo Petroquímico do Rio De Janeiro (COMPERJ)



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação do 
Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das novelas 
da TV Globo.

O Plano de Comunicação e Res-
ponsabilidade Social elaborado 
pela Comunicarte contém as ma-
cro diretrizes e micro-ações que 
orientam a atuação da Dédalos 
Consultoria Ambiental na mobi-
lização, treinamento e desmobili-
zação da força de trabalho aloca-
da no Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (COMPERJ). Todas 
as ações propostas pela Comuni-

O trabalho de Merchandising So-
cial é fruto de uma sugestão da 
Comunicarte de utilizar as tele-
novelas como plataforma para 
ações socioeducativas para gran-
des audiências. No Brasil, esse 
trabalho possui alto impacto po-
sitivo, pois atinge grande parte da 

Programa de Merchandising Social das novelas da TV Globo

Cliente: DÉDALOS CONSULTORIA AMBIENTAL

Cliente: TV GLOBO - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

carte são pautadas pelas diretrizes de responsabilidade ambiental da 
Petrobras S.A., que é uma das empresas brasileiras mais avançadas 
quanto ao tema.
Essa atuação prevê o plantio de mudas nativas da região que formarão 
o Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
Para a correta execução do projeto, os funcionários recebem constan-
tes palestras e materiais sobre Saúde, Meio Ambiente e Segurança 
(SMS), todos elaborados pela Comunicarte. nesse processo, os funcio-
nários são instruídos para repassar informações colhidas às pessoas 
com quem se relacionam, transformando-se, portanto, em multipli-
cadores do tema.

sociedade brasileira, visto que a TV Globo é a maior emissora do país 
e as novelas estão inseridas na cultura popular de seu povo. 
Em 2012, Em 2012, a novela Malhação promoveu ações onde os jo-
vens participaram de ações em prol do meio ambiente. Nas cenas, os 
personagens organizaram alguns mutirões para a limpeza de praias e 
matas. Foram elaborados cartazes e uma página na internet fictícios 
incentivando uma maior consciência ambiental. 

Plano de Comunicação e Responsabilidade 
Social para o Corredor Ecológico do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio.

Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com stakeholders da MPX e OGX 
no Complexo Paranaiba - MA.

A Comunicarte monitora e avalia 
todos os projetos sociais, am-
bientais e culturais apoiados pela 
Unimed-Rio. Para realizar o mo-
nitoramento e a avaliação desses 
projetos, a Comunicarte aplica 
uma metodologia própria, que é 
realizada por meio de um Siste-
ma de Avaliação de Projetos So-
cioambientais e Culturais (SISA), 
criado e implementado pela nos-
sa empresa.
O SISA reflete o desempenho dos 
projetos considerando indicado-
res de gestão, de retorno para a 
comunidade e de retorno para a 

As estratégias de relacionamen-
to visam apoiar a empresa para 
se relacionar de forma transpa-
rente e ética com a população 
impactada e demais públicos de 
relacionamento das empresas 
no território. Para cada empre-
endimento, são propostas ações 
capazes de promover o diálogo 
aberto e a parceria entre as par-
tes interessadas. Além disso, são 
explicitadas medidas que aten-

Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais, 
Ambientais e Culturais

Plano Integrado de Relacionamento

Cliente: UNIMED-RIO

Cliente: EBX

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

empresa patrocinadora. Atualmente, a Comunicarte avalia, por meio 
da metodologia acima explicitada, dois projetos que envolvem a res-
ponsabilidade ambiental: um que reutiliza o material em oficinas te-
rapêuticas com pacientes que apresentam distúrbios psiquiátricos, 
elaborando cadernos, livros, calendários, cadernos, entre outros; e 
outro que oferece a jovens de comunidades de baixa renda de Jaca-
repaguá aulas gratuitas de informática, vídeo e softwares em geral, 
tendo como foco a responsabilidade ambiental. O segundo projeto é 
realizado em parceria com escolas públicas e privadas de Jacarepa-
guá e promove a Educação Ambiental como tema inserido na grade 
escolar obrigatória, visando a tornar-se política pública.
Por meio de sua atuação, em parceria com a Unimed-Rio, a Comu-
nicarte faz com que esses projetos desenvolvam estratégias que oti-
mizem as suas diretrizes e promovam ações alternativas de maior 
qualidade.

dam às demandas percebidas pela Comunicarte nas comunidades 
vizinhas aos empreendimentos. Muitas vezes, essas demandas - que 
são levadas à empresa para que sejam encaminhadas para melhor 
solução - tangenciam questões relacionadas ao meio ambiente, e são 
sempre trabalhadas de forma a atender as comunidades, em confor-
midade com a legislação ambiental brasileira.
Ao definir o Plano Integrado de Relacionamento com as comunidades 
vizinhas aos empreendimentos, a Comunicarte concilia as idiossin-
crasias inerentes aos dois interesses, de forma a somar idéias e pon-
tos de vista ao empreendimento final, para que este atenda às deman-
das de todos os públicos de forma harmoniosa, inclusive as demandas 
ambientais.



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Realização de oficinas de capacitação de gestores sociais nas comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

Realização de oficinas com crianças, adolescentes e artistas de comunidades vizinhas à Linha 
Amarela - LAMSA.

O trabalho teve como objetivo  ca-
pacitar agentes comunitários de 
comunidades vizinhas à Linha 
Amarela para a elaboração e a 
gestão de projetos sociais de qua-
lidade, além de treiná-los em cap-
tação de recursos e formação de 
mecanismos para garantir a sus-
tentabilidade financeira de suas 

Nas oficinas de arte e educação 
realizadas com crianças, adoles-
centes e artistas de comunidades 
vizinhas à Linha Amarela foram 
abordadas temáticas que tangen-

Programa Iniciativas Locais

Arte Expressa

Cliente: Linha Amarela S.A - LAMSA

Cliente: Korporativa

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

organizações. Os cursos foram concebidos e realizados por profissionais 
da Comunicarte. A programação e a metodologia de ensino foram pensa-
dos de forma a fazer com que os alunos aplicassem o conhecimento no 
dia a dia de suas organizações, entendendo e valorizando as realidades 
sociais, ambientais econômicas, além de promover a conscientização so-
bre a importância de se adotar práticas social e ambientalmente respon-
sáveis aos modelos de negócio adotados por cada um, dentro nos limites 
de sua própria cadeia produtiva e em prol de um bem comum. 

ciam a importância de cada um de promover maior responsabilidade 
social e ambiental no núcleo de pessoas que cada um está inserido. 
Os temas tratados serviram de inspiração à criação das obras que, 
após avaliação da curadoria, ficarão exposta em uma galeria a céu 
aberto, com 13 km de extensão.



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

O foco do trabalho foi preparar os 
interlocutores da Vale para audi-
ência pública do Terminal da Ilha 
Guaíba, Complexo Vargem Gran-
de e da Construção da Barragem 
Maravilhas III.
O treinamento, em forma de si-
mulação de audiência pública 
tal qual acontece no processo de 
licenciamento ambiental, é pau-
tado no Estudo de Impacto Am-
biental (EIA) do empreendimento.  
O trabalho realizado estimula os 
representantes da empresa a es-

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

clarecerem todos os impactos, sejam eles positivos ou negativos, e 
as medidas mitigadoras e compensatórias previstas pela Empresa. 
Além disso, os representantes são igualmente treinados a responde-
rem dúvidas levantadas durante o evento. Para isso, são identificas as 
principais temáticas, sobretudo as  socioeconômicas e ambientais, e 
preparados discursos verdadeiros, transparentes e coerentes.Os in-
terlocutores, ao conhecerem o Estudo de forma mais profunda, ficam 
aptos a responder com clareza todas as dúvidas dos participantes no 
que tange os impactos ambientais. Nesse tipo de serviço, a Comuni-
carte contribuiu para que as leis ambientais brasileiras sejam efeti-
vamente monitoradas e implantadas, e para que as empresas adotem 
uma postura mais proativa quanto aos Impactos Ambientais e as me-
didas preventivas, mitigadoras e compensatórias.

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

A elaboração de estratégias de 
comunicação visa apoiar a em-
presa para se relacionar de forma 
transparente e ética com todos os 
stakeholders envolvidos com suas 
atividades. Para cada empreendi-
mento, são propostas ações capa-
zes de promover o diálogo aberto e 
a parceria entre as partes interes-
sadas. Além disso, são explicitadas 
medidas que atendam às deman-
das percebidas pela Comunicarte 

Plano de Comunicação e Relacionamento para 
Promoção do Diálogo Social

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

nas comunidades vizinhas ao em-
preendimento. Muitas vezes, es-
sas demandas - que são levadas à 
empresa para que sejam encami-
nhadas para melhor solução - tan-
genciam questões relacionadas ao 
meio ambiente, e são sempre tra-
balhadas de forma a atender as co-
munidades, em conformidade com 
as leis ambientais brasileiras.
Ao definir o Plano de Comunicação 
da Vale para com as comunidades 

vizinhas aos empreendimentos, a 
Comunicarte concilia as idiossin-
crasias inerentes aos dois inte-
resses, de forma a somar idéias 
e pontos de vista ao empreendi-
mento final, para que este atenda 
às demandas de todos os públicos 
de forma harmoniosa, inclusive as 
demandas ambientais.

Treinamento para participação em Audiência Pública

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Ma-
ravilhas III e Complexo Vargem Grande

Cliente: VALE - Projeto Jangada Itabiritos

Cliente: VALE



8. As empresas devem tomar iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental.

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é coordenador 
do Comitê de Responsabilidade 
Social do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP). Por meio de sua coorde-
nação, representando os valores 
e visões da empresa, ele leva ao 
Comitê propostas para a atuação 
alterativa quanto à produção e 
consumo energéticos do país, re-

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (IBP)

Papel da Comunicarte:

forçando a urgência da diversificação de nossa malha energética (de-
pendemos, quase que exclusivamente, da energia hídrica, enquanto 
temos potencial para uso de outras energias renováveis, como a eólica 
e a marítima) a fim de agir de maneira proativa e preventiva, trazendo 
soluções, desde já, aos desafios ambientais futuros.
Por meio da atuação de seu diretor-presidente, a Comunicarte coope-
ra para que as noções de responsabilidade ambiental sejam inseridas 
na pauta dos líderes da indústria do petróleo o que, acreditamos, con-
tribui de forma muito positiva para o avanço da questão na indústria 
do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Atuação na Diretoria Executiva do PMC.

A Comunicarte é parceira do Po-
pulation Media Center (PMC), 
sendo o diretor-presidente da 
Comunicarte, o diretor do PMC no 
Brasil. A missão do PMC é utilizar 
a comunicação de massa a fim de 

Population Media Center (PMC)
Papel da Comunicarte:

estabilizar o número de pessoas no planeta para que se possa pro-
mover o desenvolvimento sustentável, prezando pela diminuição do 
impacto negativo ambiental causado pela atuação humana no planeta 
e pela disseminação de novas idéias que promovam maior responsa-
bilidade ambiental.

A Comunicarte possui uma gestão 
baseada em ações responsáveis, 
tanto no âmbito social quanto no 
ambiental. Possui procedimentos 
internos baseados na certificação 
14001, considerando o que é ca-
bível a uma empresa de pequeno 
porte. No entanto, a empresa está 
sediada em Centro Empresarial 
que possui as certificações ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 
e a sócia fundadora integra o 
Conselho do Centro Empresa-
rial, participando ativamente das 
decisões.  Ainda, como exemplos 

de ações de cotidiano, utiliza co-
pos de vidro e filtros de água, ao 
invés de garrafas plástica;. rea-
proveita todos os papéis, evitan-
do ao máximo qualquer tipo de 
desperdício; desliga diariamente 
as luzes, computadores e ar con-
dicionado, assim que termina o 
horário de trabalho; compra uni-
formes de algodão feito com rea-
proveitamento de garrafas pet; e 
há, também, a economia de água, 
inclusive fechando-se todos os 
registros diariamente. 



MEIO
AMBIENTE

As empresas devem incentivar 
o desenvolvimento e a difusão 
de tecnologias ambientalmente 
sustentáveis.9.
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MEIO AMBIENTE

Como consequência dos compromissos assumidos com o Princípio 9, as 
ações da Comunicarte incentivam o desenvolvimento, a aplicação e a de-
mocratização de tecnologias sociais e ambientais amigáveis e sustentá-
veis. Mais do que os efeitos de suas ações diretas, destaca-se o trabalho 
da Comunicarte em promover junto aos seus clientes a geração de co-
nhecimento e aplicação de soluções ambientalmente responsáveis.

COMPROMISSO

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Edu-
cação Ambiental (PEA) 

Para a execução do Plano de 
Compensação da Atividade Pes-
queira, que integra o Programa 
de Educação Ambiental da Unida-
de de Exploração de Petróleo do 
Rio Grande do Norte, foram utili-
zada técnicas participativas junto 
às comunidades pesqueiras. Esta 

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

metodologia possibilita que a comunidade impactada pelo empreendi-
mento participe das decisões de compensação e/ou mitigação de im-
pactos ao meio ambiente, sociais e econômicos provocados por suas 
operações. Diante dos desafios ambientais,são dados aos moradores 
a oportunidade de se pensar soluções ambientalmente amigáveis 
para problemas ambientalmente danosos. Já houve, por exemplo, o 
patrocínio da Comunicarte para o desenvolvimento de embarcações 
feitas com garrafas PET para serem usadas pelas marisqueiras. 

Cliente: PETROBRAS - Unidade de Exploração do Rio Gran-
de do Norte (UN RNCE)



Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Edu-
cação Ambiental (PEA).

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

O trabalho de Merchandising So-
cial é fruto de uma sugestão da 
Comunicarte de utilizar as tele-
novelas como plataforma para 
ações socioeducativas para gran-
des audiências. No Brasil, esse 
trabalho possui alto impacto po-
sitivo, pois atinge grande parte da 
sociedade brasileira, visto que a 
TV Globo é a maior emissora do 

A Comunicarte entende que as 
empresas para as quais presta 
serviços de consultoria, que inclui 
a Vale, visam a excelência nas so-
luções adotadas para a implemen-
tação de seus projetos, e incor-
pora tecnologias que beneficiem 
os aspectos econômico, social e 
ambiental do empreendimento, e 
conquiste, por conseguinte a sus-
tentabilidade na fase de operação. 
A Comunicarte entende também 
que a construção de novos em-
preendimentos geram impactos 
sociais e ambientais positivos e 
negativos. Nas mensagens su-
geridas no Plano que devem ser 
comunicadas e dialogadas com a 

Programa de Merchandising Social das novelas da 
TV Globo

Plano de Comunicação e Relacionamento para Promoção do 
Diálogo Social

Cliente: TV GLOBO - CGCOM

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

país e as novelas estão inseridas na cultura popular de seu povo.
Em 2011, a Comunicarte monitorou ações de Merchandising social 
que estimularam uma difusão de tecnologias ambientais e sustentá-
veis nas novelas. As temáticas não foram aprofundadas. Porém, pe-
quenas ações, como aconteceu na novela das 21h, que utilizou o con-
texto de uma empresa privada fictícia que contribuía para uma maior 
responsabilidade ambiental nas criações de seus produtos, ganhou 
destaque. Dessa maneira, a empresa fictícia ganhou prêmios e re-
conhecimento em meio às outras, que não promoviam ações do tipo. 

população diretamente impactada pelo projeto, buscamos ser trans-
parentes nos dois lados - o positivo e o negativo. Desta forma, além 
de comunicar os transtornos que ocorrerão na vida das pessoas e os 
impactos ao meio ambiente diagnosticados nos estudos ambientais, 
buscamos também mostrar à população o investimento realizados e 
as tecnologias que serão utilizadas para reduzir ou mitigar os possíveis 
danos ambientais. Diante das informações, a população passa a ter co-
nhecimento para ponderar as conseqüências do empreendimento em 
suas vidas, no município e no País, e construir suas próprias opiniões. 
Ciente dos investimentos em tecnologias voltadas ao meio ambiente, 
seja para preservar ou mitigar e/ou reduzir os impactos que ela mesmo 
vai gerar, a Comunicarte contribui com a Vale na divulgação dessas in-
formações e colabora para a formação de cidadãos capazes de refletir 
e argumentar sobre os cenários dos quais estão inseridos, não sendo 
simplesmente influenciados por aqueles que tentam convencê-los de 
opiniões pré-definidas em função de interesses próprios - sejam eles 
contra ou à favor do novo empreendimento.

9. As empresas devem incentivar o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Projeto: Jangada Itabiritos

Cliente: VALE



9. As empresas devem incentivar o desenvolvimento e a difusão de 
tecnologias ambientalmente sustentáveis.

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte é coordenador 
do Comitê de Responsabilidade 
Social do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP). Por meio da atuação, a Co-
municarte coopera para que as 
novas tecnologias ambientalmen-
te amigáveis sejam inseridas na 
pauta de discussão de líderes da 
indústria do petróleo o que, acre-
ditamos, contribui de forma muito 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP)

Papel da Comunicarte:

positiva para o avanço da ques-
tão na indústria do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis.  As discus-
sões acerca da atuação alterativa 
quanto à adoção de novas tecno-
logias para a produção e consumo 
energéticos do país, reforçam a 
urgência da diversificação de nos-
sa matriz energética e incentivam 
a ação proativa das empresas lí-
deres nesse segmento.



COMBATE À
CORRUPÇÃO

As empresas devem 
combater a corrupção 
sob todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.10.
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COMBATE À CORRUPÇÃO

Em 20 anos de existência, a Comunicarte nunca esteve relacionada 
com qualquer ato ou conduta condenável sob o ponto de vista ético. O 
Código de Conduta da Comunicarte é claro a este respeito: não admite 
concessões quando estão em jogo os princípios e valores da Empresa. 
Em suas atividades junto a terceiros, não se negligencia esta conduta. 
Não só a adotamos no âmbito interno como a promovemos nos tra-
balhos com nossos parceiros e clientes, buscando transparência em 
todas as formas de negociação e execução dos serviços.

COMPROMISSO

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento para 
Licenciamento Ambiental do Terminal Portuário Grandis - ações de relacionamento com 
foco na  descontinuidade do projeto.

A contratação dos serviços da Co-
municarte é pautada na necessi-
dade de se manter a comunidade 
e seus líderes permanentemen-
te bem informados a respeito do 
empreendimento. Acreditamos 
que só assim é possível demons-
trar não apenas a viabilidade 
econômica, social e ambiental do 
empreendimento, como também 
os benefícios diretos e indiretos 
que a comunidade deverá usu-
fruir quando o projeto estiver em 
plena operação, e a sua contri-
buição ao processo de desenvol-
vimento (local e global).

Programa de Comunicação e Relacionamento para Terminal 
Portuário Grandis
Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Para este projeto, foram reali-
zadas reuniões de diálogo com 
líderes locais, associações e mo-
radores das comunidades impac-
tadas, dentre outros stakeholders 
do projeto, a fim de comunicar os 
impactos negativos e positivos 
em decorrência da instalação do 
futuro empreendimento, e escla-
recer eventuais dúvidas. Parale-
lamente foi realizada uma pes-
quisa quanti-qualitativa a fim de 
conhecer e levantar as expectati-
vas e necessidades dos públicos 
diretamente impactados. Estas 
ações favorecem o exercício da 

democracia no âmbito do direi-
to à livre opinião e expressão do 
pensamento. Ao contratar o ser-
viço de consultoria em comunica-
ção, e estabelecer o diálogo com 
seus colaboradores e comunida-
des vizinhas ao futuro Terminal, a 
Empresa confirma sua disposição 
em manter um diálogo claro e co-
nhecidas as suas intenções.



Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba, no Mara-
nhão, a serem realocadas para implementação da fábrica da Empresa.

Monitoramento quanti-qualitativo das inserções de ações de Merchandising Social das no-
velas da TV Globo.

Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) do Programa de Edu-
cação Ambiental (PEA).

A contratação dos serviços da 
Comunicarte teve como principal 
objetivo fazer o acompanhamento 
das famílias a serem realocadas 
de forma a permitir o livre diálogo, 
o esclarecimento das dúvidas e o 
nível de satisfação das comunida-

O trabalho de Merchandising So-
cial é fruto de uma sugestão da 
Comunicarte de utilizar as tele-
novelas como plataforma para 
ações socioeducativas para gran-
des audiências. No Brasil, esse 
trabalho possui alto impacto po-
sitivo, pois atinge grande parte da 

Todas as atividades desenvolvidas 
nesse trabalho partem do uso de 
metodologias participativas para 
escolha de medidas compensa-
tórias da atividade pesqueira a 
serem adotadas pela Petrobras. 

Programa de Apoio às famílias do povoado de Bacaba

Programa de Merchandising Social das novelas da TV Globo

Unidade de Exploração do Rio Grande do Norte (UN RNCE)

Cliente: SUZANO PAPEL E CELULOSE

Cliente: TV GLOBO - CGCOM

Cliente: PETROBRAS

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

des em relação aos procedimentos adotados.  O acompanhamento às 
famílias favorece o exercício da democracia no âmbito do direito à livre 
expressão de opinião. Ao contratar o serviço de consultoria em para 
o estabelecimento deste diálogo, a Empresa confirma sua disposição 
para atuar de forma transparente, buscando evitar soluções corruptas.

sociedade brasileira, visto que a TV Globo é a maior emissora do país 
e as novelas estão inseridas na cultura popular de seu povo. 
Em 2012, a novela Cheias de Charme mostrou a punição de um advo-
gado corrupto, o personagem Ernani Sarmento. Na trama, o homem 
desviava dinheiro e se beneficiava de informações para enriquecer. O 
personagem foi à julgamento e punido conforme a lei, perdendo o di-
reito de exercer a profissão. O autor mostrou ao público que a prática, 
além de nociva para o país, merece punição.

Essa metodologia insere as comunidades impactadas no desenvolvi-
mento de estratégias e elimina completamente qualquer tipo de so-
lução que não atendas suas necessidades legítimas. Ademais, as me-
didas adotadas são validadas pelos órgãos de fiscalização ambiental. 
Desta forma, não há espaço para atos de corrupção na execução das 
atividades desenvolvidas junto aos públicos de interesse da Empresa.

10. As empresas devem combater a corrupção sob todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.



10. As empresas devem combater a corrupção sob todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, no Rio de Janeiro.

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das Comu-
nidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj.

Os resultados obtidos na avalia-
ção socioambiental das comu-
nidades impactadas pelo futuro 
estaleiro permitiram conhecer 
a realidade socioeconômica, os 
hábitos e as expectativas das 
pessoas residentes. A partir dos 
informações obtidas a Empresa 
poderá elaborar e executar ações 

Os resultados obtidos na pesquisa 
realizada em nove comunidades 
contribuíram para a elaboração 
de estratégias de relacionamento 
que capazes de fortalecer o diá-
logo entre a empresa e estas co-
munidades que serão impactadas 

Pesquisa de Avaliação Socioambiental 

Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das 
Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj

Cliente: PETROBRAS - Estaleiro Inháuma

Papel da Comunicarte:

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

Relação com os princípios do Pacto Global:

de relacionamento com estas comunidades e propor medidas mitiga-
doras e compensatórios aos impactos sociais e ambientais que serão 
gerados. Ao buscar formas concretas de estabelecer o diálogo com 
estas comunidades, ouvindo suas expectativas e percepções e escla-
recendo suas dúvidas, a Empresa confere transparência ao processo 
e empodera as comunidades na busca por seus diretos e deveres. Ao 
promover a transparência, esta iniciativa minimiza as oportunidades 
de implementação do projeto de forma corrupta.

pelo empreendimento, por meio de relações baseadas no respeito, no 
entendimento da realidade socioeconômica e na aceitação do papel 
social que desempenha cada um dos atores (tanto da comunidade 
como o empreendedor) naquele contexto, rechaçando qualquer na-
tureza de relação em que haja compensações individuais para que 
sejam atingidos os objetivos.

Cliente: PETROBRAS - COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO 
DE JANEIRO (COMPERJ)



10. As empresas devem combater a corrupção sob todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

Preparação de interlocutores da Vale com foco nas audiências pública dos empreedimentos.

O foco do trabalho foi preparar os 
interlocutores da Vale para au-
diência pública do  Terminal da 
Ilha Guaíba, do Complexo Vargem 
Grande e da Construção da Bar-
ragem Maravilhas III.
O treinamento, em forma de si-
mulação de audiência pública 
tal qual acontece no processo de 
licenciamento ambiental, é pau-
tado no Estudo de Impacto Am-
biental (EIA) do empreendimento.  
O trabalho realizado estimula os 
representes da empresa a escla-
recerem todos os impactos, se-

Treinamento para participação em Audiência Pública

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:

jam eles positivos ou negativos, e as medidas mitigadoras e compen-
satórias previstas pela Empresa. Além disso, os representantes são 
igualmente treinados a responderem dúvidas levantadas durante o 
evento. Para isso, são identificas as principais temáticas, sobretudo as  
socioeconômicas e ambientais, e preparados discursos verdadeiros, 
transparentes e coerentes.Os interlocutores, ao conhecerem o Estudo 
de forma mais profunda, ficam aptos a responder com clareza todas as 
dúvidas dos participantes no que tange os impactos provocados pelo 
empreendimento. As orientações de comunicação para a abordagem 
junto aos participantes da audiência pública têm como premissa, não 
apenas seguir a legislação ambiental, mas também contribuir com 
a construção de relações saudáveis, sem compensações individuais 
– monetárias ou de qualquer outra natureza -, por meio do respeito, 
do compromisso e do reconhecimento do papel que cada indivíduo de-
sempenha na sociedade. 

Projetos: Terminal da Ilha Guaíba, Construção da Barragem Ma-
ravilhas III e Complexo Vargem Grande

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos.

A elaboração das estratégias 
de comunicação visam apoiar a 
empresa para se relacionar de 
forma transparente e ética com 
todos os stakeholders envolvidos 
com suas atividades. Para cada 
empreendimento, são propostas 
ações capazes de promover o di-
álogo aberto e a parceria entre as 
partes interessadas. Além disso, 
são explicitadas medidas que 

Plano de Comunicação e Relacionamento para Promoção 
do Diálogo Social

Papel da Comunicarte:

Relação com os princípios do Pacto Global:
atendam às demandas percebidas pela Comunicarte nas comunida-
des vizinhas ao empreendimento. As demandas são comunicadas à 
Empresa para que sejam encaminhadas para melhor solução, e são 
sempre trabalhadas de forma a atender as necessidades legítimas da 
região, considerando interesses das comunidades, da Vale e das dife-
rentes organizações ali presentes.
Ao definir o Plano de Comunicação da Vale para com as comunidades 
vizinhas aos empreendimentos, a Comunicarte propõe tornar conhe-
cidos os interesses de ambas as partes, e direcionar as soluções para 
que sejam legítimas e não beneficiem unicamente aqueles que detém 
os recursos que viabilizam as ações.

Projeto: Jangada Itabiritos

Cliente: VALE 

Cliente: VALE



10. As empresas devem combater a corrupção sob todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

Atuação na vice-presidência da ADVB-PE.

O fundador e diretor-presidente 
da Comunicarte atua na vice-
presidência da Associação de 
Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ADVB-
PE). Por meio dessa atuação, ali-
nhada aos valores e princípios da 
Comunicarte, ele propões a atu-
ação transparente e responsável 
de empresas cujos executivos são 

Cliente: Associação de Dirigentes de Venda e Marketing 
do Brasil de Pernambuco (ADVB-PE)

Papel da Comunicarte:

filiados da Associação, e critica 
qualquer tipo de ação que envol-
vam  corrupção e aceitação de 
propinas. Além de enaltecer a in-
fluência que as ações de marke-
ting têm sobre os públicos-alvo 
de seus planos, são valorizadas 
soluções que buscam atender às 
necessidades legítimas dos servi-
ços oferecidos.

A gestão da Comunicarte é pautada na ética, na transparência, na cla-
reza e no respeito aos diversos públicos envolvidos em nossa atuação, 
sejam eles funcionários, clientes, comunidades ou parceiros estraté-
gicos. Todos os nossos funcionários assinam e cumprem nosso Có-
digo de Conduta, além de seguirem preceitos difundidos diariamente 
quanto a uma gama de fatores que asseguram a qualidade de nossos 
serviços e a qualidade de vida de todos. Entre esses fatores, está o 
repúdio à corrupção e a quaisquer outras formas de atividade ilegal. 
Ao longo desses vinte anos a Comunicarte nunca esteve envolvida em 
nenhum caso de qualquer tipo de corrupção.



Resultados 
Alcançados 
em 2012



Para elaboração do relatório de Comunicação de Progresso (COP) da 
Comunicarte de 2012 foram avaliados 27 projetos e parcerias, de um 
universo de 11 clientes e 7 parceiros.

Os resultados mostrados a seguir, por meio de gráficos, contabilizaram:

• Quantidade de princípios contemplados por cada projeto e parceria;

• Quantidade de princípios contemplados por cada cliente, consideran-
do os trabalhos realizados pela Comunicarte e atividades que envolvam 
a Comunicarte, no caso dos parceiros;

• Pontuação dos projetos;

• Pontuação máxima alcançada por clientes e parceiros, considerando 
os trabalhos realizados pela Comunicarte e atividades que envolvam a 
Comunicarte, no caso dos parceiros;

• Contribuição da Comunicarte em 2012 aos princípios do Pacto Global;

• Análise amostral da relevância dos trabalhos desenvolvidos pela Co-
municarte em 2012, sob ponto de vista do Pacto Global, considerando o 
potencial de impacto dos clientes atendidos.

Para avaliação da pontuação dos clientes e parceiros e contribuição da 
Comunicarte foi feito um cálculo ponderado, considerando a duração 
das atividades. Ou seja, trabalhos de longa duração podem contribuir 
por mais tempo do que trabalhos pontuais. Assim, trabalhos com dura-
ção igual ou inferior a 3 meses tiveram peso 1;  trabalhos com duração 
entre 3 e 6 meses tiveram peso 2; e trabalhos com duração superior e 
seis meses tiveram peso 3.

Os projetos e parcerias avaliados foram:

• Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilida-
de Social na Implantação do Corredor Ecológico do Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

• Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com 
stakeholders da MPX e OGX no Complexo Parnaíba - MA

• Concepção do Espaço Realizar

• Programa Iniciativas Locais

• Arte Expressa

• Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, 
no Rio de Janeiro

• Execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP) 
do Programa de Educação Ambiental (PEA) na UN RNCE

• Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública 
sobre potencial de risco das faixas de duto para a Refinaria Getulio 
Vargas (REPAR)

• Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência 
para a Refinaria Getulio Vargas (REPAR)



• Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental 
e Cultural das Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do 
Comperj

• Concepção e Execução de Programa de Apoio às famílias do povoado 
de Bacaba, no Maranhão, a serem realocadas para implementação da 
fábrica da Suzano Papel e Celulose

• Concepção e Acompanhamento das ações de comunicação da Rede 
Imperatriz de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescen-
tes

• Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e 
Relacionamento para Licenciamento Ambiental do Terminal Portuário 
Grandis - ações de relacionamento com foco na descontinuidade do 
projeto

• Monitoramento de Merchandising Social das novelas da TV Globo

• Avaliação de Impacto Social de Projetos apoiados pela Chevron re-
lacionados aos à valorização e inclusão social de  mulheres e jovens

• Monitoramento e avaliação dos projetos sociais, ambientais e cultu-
rais apoiados pela Unimed-Rio

• Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada
Itabiritos 

• Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública 
do Terminal da Ilha Guaíba - TIG 

• Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública 
da Construção da Barragem Maravilhas III

• Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública 
do Complexo de Vargem Grande

Parcerias:

• Atuação na Vice-Presidência do Conselho Diretor da ANDI

• Atuação na Vice-Presidência da ADVB-PE

• Atuação na Diretoria Executiva do PMC

• Atuação no Comitê Gestor da RNBE

• Atuação no Conselho Gestor da SBRASH

• Atuação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq

• Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade So-
cial do IBP



Os clientes e parceiros avaliados foram:

Clientes:

Parceiros:

• Dédalos Consultoria Ambiental

• Instituto Invepar e UNISUAM (Centro Universitário Augusto Mota)

• Petrobras

• Suzano Papel e Celulose

• TV Globo

• Unimed - Rio

• Vale

• Chevron

• Agência de Notícias dos Direitos da Criança (ANDI)

• Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil de Pernambuco (ADVB-PE)

• Fundação ABRINQ

• Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)

• Population Media Center (PMC)

• Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

• Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH)

Avaliação por 
projetos realizados 
e parcerias 
firmadas

Os projetos que contemplaram mais princípios foram, em sua maio-
ria, aqueles que utilizam metodologias participativas e dialógicas em 
seu planejamento e/ou execução de suas atividades. São exemplo a 
execução do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira; o mo-
nitoramento de projetos sociais; as pesquisas com as comunidades 
vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj e com moradores do 
bairro Caju; e os treinamentos com os representantes de grandes em-
presas. Essa plataforma propicia a inserção e interação dos públicos 
envolvidos nas atividades, e facilita a troca de informações. Assim, ob-
ter informações, expor pontos de vistas, propor temáticas relevantes e 
buscar transparência nas soluções são parte integrantes de trabalhos 
dessa natureza. 

Analisando-se quantitativamente os princípios contemplados, tam-
bém fica evidente que atividades desenvolvidas por organizações e 
associações que trabalham em torno de uma causa específica têm 
menos espaço para expandir os princípios trabalhados. No entanto, 
os princípios contemplados são, na maioria das vezes, trabalhados 
de forma mais intensa. São exemplo de organizações cujas atividades 
são focadas em uma causa específica: Fundação Abrinq; Rede Não 
Bata, Eduque; e ANDI. 



Quantidade de princípios 
contemplados por 
projeto / parceria
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6
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5

4

3

2

3

3

6
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5

9

3

5

6
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7
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Atuação na Vice-Presidência do Conselho Diretor da ANDI

Atuação na Vice-Presidência da ADVB-PE

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação
do Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com stakeholders da MPX e
OGX no Complexo Parnaíba - MA

Atuação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP

Realização de consultoria para o planejamento da Central de Soluções Sociais
do Instituto Invepar, em parceria com a UNISUAM (Centro universitário Augusto Mota)

Programa Iniciativas Locais

Arte Expressa

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, no Rio de Janeiro

Execução de Plano de Compensação da Atividade Pesqueira do Programa de
Educação Ambiental da Unidade RNCE da Petrobras

Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública sobre potencial de risco
das faixas de duto para a Refinaria Getulio Vargas (REPAR)

Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência para a Refinaria Getulio
Vargas (REPAR)

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das
Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj

Atuação na Diretoria Executiva do PMC

Atuação no Comitê Gestor da Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

Atuação no Conselho Gestor da SBRASH

Realização de pesquisa de percepção com população residente nas proximidades do
Terminal Grandis, da Suzano Papel e Celulose

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável para a
Suzano Papel e Celulose, no Maranhão

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento
com stakeholders do Terminal Grandis, da Suzano Papel e Celulose

Monitoramento de Merchandising Social
 das novelas da TV Globo

Avaliação de Impacto Social de Projetos apoiados pela Chevron relacionados aos à
valorização e inclusão social de  mulheres e jovens

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais,
ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública do Terminal da Ilha
Guaíba - TIG

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública da Construção da
Barragem Maravilhas III

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública do Complexo de
Vargem Grande



Pontuação  
por projeto / 
parceria (0-10)
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Atuação na Vice-Presidência do Conselho Diretor da ANDI

Atuação na Vice-Presidência da ADVB-PE

Elaboração e execução do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social na Implantação
do Corredor Ecológico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Elaboração de Plano Integrado Estratégico de Relacionamento com stakeholders da MPX e
OGX no Complexo Parnaíba - MA

Atuação no Conselho Executivo da Fundação Abrinq

Atuação na Coordenação do Comitê de Responsabilidade Social do IBP

Realização de consultoria para o planejamento da Central de Soluções Sociais
do Instituto Invepar, em parceria com a UNISUAM (Centro universitário Augusto Mota)

Programa Iniciativas Locais

Arte Expressa

Execução de pesquisa de Avaliação Socioambiental do bairro Caju, no Rio de Janeiro

Execução de Plano de Compensação da Atividade Pesqueira do Programa de
Educação Ambiental da Unidade RNCE da Petrobras

Elaboração de Programa de conscientização e mobilização pública sobre potencial de risco
das faixas de duto para a Refinaria Getulio Vargas (REPAR)

Elaboração de Plano de Comunicação para simulado de emergência para a Refinaria Getulio
Vargas (REPAR)

Execução de Pesquisa de Levantamento Socioeconômico, Ambiental e Cultural das
Comunidades Vizinhas ao Emissário de Efluentes do Comperj

Atuação na Diretoria Executiva do PMC

Atuação no Comitê Gestor da Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

Atuação no Conselho Gestor da SBRASH

Realização de pesquisa de percepção com população residente nas proximidades do
Terminal Grandis, da Suzano Papel e Celulose

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável para a
Suzano Papel e Celulose, no Maranhão

Elaboração e execução do Programa de Comunicação Estratégica e Relacionamento
com stakeholders do Terminal Grandis, da Suzano Papel e Celulose

Monitoramento de Merchandising Social
 das novelas da TV Globo

Avaliação de Impacto Social de Projetos apoiados pela Chevron relacionados aos à
valorização e inclusão social de  mulheres e jovens

Monitoramento e avaliação dos projetos sociais,
ambientais e culturais apoiados pela Unimed-Rio

Elaboração de Planos de Comunicação para o Projeto Jangada Itabiritos

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública do Terminal da Ilha
Guaíba - TIG

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública da Construção da
Barragem Maravilhas III

Preparação de interlocutores da Vale com foco em Audiência Pública do Complexo de
Vargem Grande



Avaliação por 
clientes e parceiros

As empresas que contemplaram um número maior de princípios são, 
na maioria das vezes, as de grande porte, que lidam diretamente com 
stakeholders de naturezas distintas. Estas, têm maior possibilidade de 
dialogar com públicos diferentes, em locais diferentes, provocadas por 
interesses múltiplos, além de serem fiscalizadas diretamente por um 
número grande de organizações públicas e privadas, e pela população 
dos locais onde estão inseridas. São exemplos a Petrobras e a Vale. 

Analisando-se quantitativamente os princípios contemplados, também 
fica evidente que organizações e associações que possuem uma causa 
para as qual direciona todas as atividades, ou as que são direciona-
das a um público alvo específico, têm menos espaço para expandir os 
princípios trabalhados. No entanto, os princípios contemplados são, na 
maioria das vezes, trabalhados de forma mais intensa. São exemplos 
de organizações cujas atividades são focadas em uma causa específica: 
Fundação Abrinq; Rede Não Bata, Eduque; e ANDI. Da mesma forma, 
ADVB-PE e IBP são organizações e associações formadas de públicos 
de segmentos muito próximos, o que reduz a abrangência dos princí-
pios cobertos por suas atividades.



Total de princípios 
contemplados, por 
Cliente / Parceiro

3
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4

3

3
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Agência de Notícias dos Direitos da Criança (ANDI)

Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil de Pernambuco
(ADVB-PE)

Dédalos Consultoria Ambiental

EBX

Fundação ABRINQ

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)

Instituto Invepar
UNISUAM (Centro Universitário Augusto Mota)

LAMSA

Petrobras

Population Media Center (PMC)

Rede Não Bata, Eduque (RNBE)

Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH)

Suzano Papel e Celulose

TV Globo - CGCOM

Chevron

Unimed - Rio

Vale



Contribuição total 
do trabalho da 
Comunicarte em 
2012 aos princípios 
do Pacto Global

A missão da Comunicarte é promover o desenvolvimento humano 
sustentável, criando, aplicando e compartilhando tecnologias sociais, 
ambientais e culturais. Como clientes e parceiros, buscamos e valori-
zamos aqueles que tenham alto potencial de impactar a uma grande 
quantidade de pessoas, de forma relevante e condizente com o mérito 
inerente a todo projeto que contribui com o bem-estar coletivo e ao em-
poderamento dos diversos atores da sociedade. 

Em 2012, a contribuição da Comunicarte foi maior nos princípios re-
lacionados aos Direitos Humanos. A contribuição dada aos princípios 
relacionados ao Meio Ambiente, Trabalho e Contra a Corrupção foram 
distribuídas de forma proporcional à natureza dos projetos e parcerias. 
O resultado é coerente com a natureza das consultorias prestadas ao 
longo desse ano, que foram em grande parte para empreendimentos 
de grande porte em fase de instalação do País, que encontra-se em 
momento de forte expansão industrial. Nesse sentido, a Comunicarte 
se sente satisfeita em ter contribuído para que o desenvolvimento do 
Brasil ocorra pautado em valores como transparência e respeito à so-
ciedade e ao meio ambiente.  
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Conclusão

A análise quantitativa mostrou que, de modo geral, os princípios relacio-
nados aos Direitos Humanos foram os mais contemplados nos projetos 
realizados em 2012, seguidos dos princípios relacionados ao Meio Am-
biente e de Combate à Corrupção, que foram contemplado relativamente 
em igual proporção.

Os resultados demonstram que quase 100% dos trabalhos realizados 
contribuíram para apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos 
Internacionais e aproximadamente 90% contribuíram para a não violação 
desses direitos. Em 63% dos projetos houve um esforço para contribuir 
com a promoção da responsabilidade ambiental e em 43% esteve pre-
sente a iniciativa de empresas e parceiros com a transparência das ati-
vidades desenvolvidas.  A busca pela liberdade de associação e o direito 
efetivo à negociação coletiva foram contemplados em aproximadamente 
40% dos projetos, enquanto o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis foi abordado por apenas 18% dos projetos, 
sendo a menor contribuição dos projetos ao Pacto Global. Dos princípios 
relacionados ao Trabalho, a maior contribuição foi por meio de atividades 
que tangenciaram a busca pela abolição do trabalho infantil, presente em 
45% dos casos.

Com o intuito de avaliar a relevância e abrangência dos trabalhos desen-
volvidos, ao analisar somente os projetos desenvolvidos para as empre-
sas selecionadas em função do alto potencial de impacto, verificamos 
que, novamente, as maiores contribuições estiveram relacionada aos 
princípios 1, 2, 8 e 10. Esse resultado reforça a preocupação da Comuni-
carte com a transparência das ações, o apoio à participação públicas nas 
tomadas de decisões e o fortalecimento da consciência ambiental nas 
soluções corporativas. 

Em 2013, a Comunicarte planeja manter ou aumentar a contribuição que 
vem dando ao crescimento social e ambientalmente responsável do se-
tor de infra estrutura do País, focando os esforços nos princípios 1, 2, 7, 
8 e 10. Desta forma, reforçamos nosso compromisso em contribuir para 
que as empresas de grande porte, capazes de trazer o desenvolvimento 
interno e aumentar a participação econômica do País no mundo, atuem 
de forma social e ambientalmente responsável nos locais onde estão ou 
estarão inseridas. Essa continua sendo a nossa filosofia de atuação: in-
fluir no comportamento e fazer com que façam - com consciência. 



WWW.COMUNICARTE.COM.BR

Av. das Américas, 3434 / bl.4 / 301
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22640-102   Rio de Janeiro, RJ
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comunicarte@comunicarte.com.br
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